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Центральна виборча комісія своєю постановою затвердила Роз’яснення
щодо особливостей застосування виборчого законодавства під час

підготовки проведення повторних виборів народних депутатів України
15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132,

194, 197, 233.  Також утворила п’ять окружних виборчих комісій та
зареєструвала кандидатів у народні депутати України.

ІНФОРМАЦІЙНО�КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

У Варшаві (Польща) відбулася 22*га щорічна конференція Асоціації
організаторів виборів країн Європи, присвячена ролі інформаційно*
комунікаційних технологій та соціальних медіа у виборчому процесі

У ПОЛІ ЗОРУ – ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО

В Україні триває широке обговорення рекомендацій Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) 

та ОБСЄ/БДІПЛ  щодо перегляду положень 

Закону України  «Про вибори народних депутатів України» 
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Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ:

Центрвиборчком не повинен сприйматися
суспільством як політична структура

Жанна УСЕНКО�ЧОРНА:

Присяга депутата має бути точкою неповернення

Актуальні інтерв’ю

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ РОЗПОЧАТО
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Засновник і видавець: Центральна виборча комісія
Виходить щокварталу. Мова видання – українська. Видається 

відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію»

Зареєстрований Державним комітетом телебачення і 
радіомовлення України 20 вересня 2005 року
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Відповідно до пункту 21 частини першої 

статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України постановляє :
Припинити достроково повноваження 

члена Центральної виборчої комісії ШАПО-
ВАЛА Володимира Миколайовича у зв’язку з 
досягненням шістдесятип’ятирічного віку.

Голова Верховної Ради 
України В. РИБАК

м. Київ
4 липня 2013 року 
№ 388-VII

ПОСТАНОВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Копиленка О.Л. на 
посаду члена Центральної виборчої комісії
Відповідно до пункту 21 частини першої 

статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України постановляє :
Призначити КОПИЛЕНКА Олександра 

Любимовича на посаду члена Центральної 
виборчої комісії.

Голова Верховної Ради 
України В. РИБАК

м. Київ
4 липня 2013 року 
№ 389-VII
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ОФІЦІЙНО

27 вересня 2013 року набрав чинності Закон України 
«Про повторні вибори народних депутатів України 
в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 
197, 223». Пунктом 2 розділу І зазначеного Закону пе-
редбачено, що оголошення про початок виборчого про-
цесу повторних виборів здійснюється Центральною ви-
борчою комісією не пізніш як на наступний день після 
дня набрання чинності Законом. 

Відтак, Центральна виборча комісія оголосила про 
початок 16 жовтня 2013 року виборчого процесу по-
вторних виборів народних депутатів України 15 грудня 
2013 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 
132, 194, 197, 223.

З метою забезпечення однакового застосування 
виборчого законодавства під час підготовки прове-
дення повторних виборів народних депутатів України 
15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих окру-
гах №№ 94, 132, 194, 197, 223 Комісія своєю постано-
вою затвердила Роз’яснення щодо особливостей засто-
сування виборчого законодавства під час підготовки 
проведення цих виборів.

Таким чином, завершено роботу щодо ухвалення рі-
шень, необхідних суб’єктам виборчого процесу для пра-
вильного та однакового застосування Законів України 
«Про вибори народних депутатів України» і «Про по-
вторні вибори народних депутатів в одномандатних ви-
борчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія прийня-
ла цілу низку необхідних документів роз’яснювального 
характеру ще під час організації виборів народних депу-
татів України 28 жовтня 2012 року. Майже всі вони за-
лишаються актуальними для організації повторних ви-
борів народних депутатів України 15 грудня 2013 року 
в п’яти одномандатних виборчих округах і розміщені на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. 

Для організації роботи суб’єктів виборчого процесу 
та їх взаємодії з Центральною виборчою комісією та ін-
шими виборчими комісіями розроблено Календарний 
план основних організаційних заходів з підготовки і 
проведення повторних виборів, який також розміщено 
на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Виборчий процес повторних виборів 
народних депутатів України розпочато 

16 жовтня 2013 року



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повторні вибори народних депутатів України в 
одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223

З метою забезпечення реалізації громадянами 
України гарантованого їм Конституцією України виборчо-
го права на виборах до Верховної Ради України сьомого 
скликання в одномандатних виборчих округах №№ 94, 
132, 194, 197, 223 Верховна Рада України постановляє:

I. Організація і порядок проведення повторних 
виборів народних депутатів України в одномандат-
них виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 здій-
снюються відповідно до статей 104 та 107 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» з 
такими особливостями:

1. Призначити повторні вибори народних депута-
тів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 
132, 194, 197, 223 (далі – повторні вибори депутатів) на 
15 грудня 2013 року.

2. Встановити, що виборчий процес повторних ви-
борів депутатів розпочинається за шістдесят днів до дня 
голосування, у разі якщо цей Закон набере чинності за 
шістдесят два або більше днів до дня голосування. У разі 
якщо цей Закон набере чинності менш ніж за шістдесят 
два дні до дня голосування, виборчий процес розпочи-
нається не пізніш як на другий день після дня набран-
ня чинності цим Законом. Центральній виборчій комісії 
оголосити про початок виборчого процесу повторних ви-
борів депутатів не пізніш як на наступний день після дня 
набрання чинності цим Законом.

3. Встановити такі строки здійснення деяких вибор-
чих процедур повторних виборів депутатів:

1) відведення місць у людних місцях для роз-
міщення матеріалів передвиборної агітації – не піз-
ніш як на наступний день після дня набрання чин-
ності цим Законом;

2) встановлення розцінок вартості одиниці 
друкованої площі та одиниці ефірного часу для про-
ведення передвиборної агітації за рахунок коштів 
виборчих фондів кандидатів у народні депутати 
України – не пізніш як на наступний день після дня 
набрання чинності цим Законом;

3) опублікування в друкованих засобах масо-
вої інформації розцінок вартості однієї хвилини (се-
кунди) ефірного часу – не пізніш як на другий день 

після дня набрання чинності цим Законом;
4) опублікування в друкованих засобах масо-

вої інформації розцінок вартості одиниці друкованої 
площі – не пізніш як на другий день після дня на-
брання чинності цим Законом;

5) обладнання стендів, дошок оголошень у 
відведених місцях для розміщення матеріалів пе-
редвиборної агітації кандидатів у народні депутати 
України – не пізніш як на другий день після дня на-
брання чинності цим Законом;

6) висування кандидатів у народні депутати 
України розпочинається з першого дня виборчого 
процесу;

7) перерахування Центральній виборчій ко-
місії коштів на підготовку і проведення виборів – у 
дводенний строк з дня початку виборчого процесу;

8) звернення громадської організації, до ста-
тутної діяльності якої належать питання виборчого 
процесу та спостереження за ним, зареєстрованої 
у встановленому законом порядку, до Централь-
ної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати 
офіційних спостерігачів під час виборів народних 
депутатів України – не пізніш як за 50 днів до дня 
виборів;

9) офіційне опублікування в газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» переліку громад-
ських організацій, яким надано дозвіл мати офіцій-
них спостерігачів на виборах народних депутатів 
України, – невідкладно після завершення розгляду 
відповідних звернень громадських організацій;

10) подання документів до Центральної ви-
борчої комісії для реєстрації кандидатів у народні 
депутати України розпочинається з першого дня ви-
борчого процесу;

11) внесення до відповідної окружної ви-
борчої комісії подань щодо утворення спеціальних 
виборчих дільниць, що існують на тимчасовій осно-
ві, – не пізніш як за 24 дні до дня виборів;

12) надсилання регіональними телерадіоор-
ганізаціями державної та комунальної форми влас-
ності, з якими укладено угоди на розповсюдження 
матеріалів передвиборної агітації кандидатів у на-
родні депутати України за рахунок коштів Державно-



 го бюджету України, що виділяються на підготовку і 
проведення виборів, до Центральної виборчої комі-
сії попереднього розкладу ефірного часу трансляції 
передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із 
зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазна-
чення конкретних учасників програм) – не пізніш як 
за 20 днів до дня виборів;

13) надсилання регіональними друковани-
ми засобами масової інформації державної форми 
власності, з якими укладено угоди про опублікуван-
ня передвиборних програм кандидатів у народні 
депутати України, до Центральної виборчої комісії 
конкретних дат виходу у світ номерів відповідних 
видань з передвиборними програмами кандидатів у 
народні депутати України із зазначенням місця роз-
ташування цих програм у кожному номері видання 
(номери шпальт) – не пізніш як за 20 днів до дня 
виборів;

14) надсилання до окружної виборчої комісії 
подання щодо кандидатур до складу дільничної ви-
борчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утво-
реної на полярній станції України, – не пізніш як за 
17 днів до дня виборів;

15) виготовлення за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України, що виділяються на підготов-
ку і проведення повторних виборів депутатів, пого-
джених із кандидатами у депутати інформаційних 
плакатів – не пізніш як за 16 днів до дня виборів;

16) визначення черговості надання кандида-
там у народні депутати України, зареєстрованим в 
одномандатному виборчому окрузі, ефірного часу 
на радіо та телебаченні за результатами жеребку-
вань – не пізніш як за 15 днів до дня виборів;

17) жеребкування щодо черговості друкуван-
ня передвиборних програм кандидатів у народні 
депутати України у засобах масової інформації – не 
пізніш як за 15 днів до дня виборів;

18) проведення окружною виборчою комісі-
єю жеребкування щодо включення кандидатур до 
складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спе-
ціальної виборчої дільниці – не пізніш як на другий 
день після закінчення строку внесення подань щодо 
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій;

19) передача інформаційних плакатів діль-
ничним виборчим комісіям – не пізніш як за 14 днів 
до дня виборів;

20) подання керівниками відповідних закла-
дів, установ, полярної станції України відомостей 
для складання списків виборців на спеціальних ви-
борчих дільницях дільничним виборчим комісіям 
(крім дільниць у стаціонарних лікувальних закла-
дах, установах виконання покарань, слідчих ізоля-
торах) – не пізніш як за 10 днів до дня виборів;

21) надсилання або доставка в інший спосіб 
дільничною виборчою комісією кожному виборцю 
іменного запрошення – не пізніш як за 10 днів до 
дня виборів.
4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та 

міжнародних організацій мають права, визначені Зако-
ном України «Про вибори народних депутатів України», 
а також мають право отримувати копії протоколів про 
прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюле-
тенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих 
бюлетенів, підрахунок голосів виборців і встановлення 
підсумків голосування та повторний підрахунок голосів 
виборців.

5. Під час формування складу окружних виборчих 
комісій вимога щодо обов’язковості навчання осіб, які 
претендують на зайняття керівної посади у складі окруж-
ної виборчої комісії (абзац перший частини сьомої статті 
26, пункт 9 частини п’ятої статті 27 та пункт 3 частини 
другої статті 30 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України»), не застосовується.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублі-
кування і втрачає чинність в день, наступний за днем 
набуття повноважень народними депутатами України, 
обраними на повторних виборах народних депутатів 
України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих 
округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити фінан-
сування повторних виборів депутатів за рахунок коштів 
Державного бюджету України, виділених на підготовку і 
проведення виборів народних депутатів України.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
 

м. Київ
5 вересня 2013 року 

№ 457-VII
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– Михайле Володимировичу, Верховна Рада ви-
значилася з датою позачергових виборів у п’яти 
проб лемних округах. Як Центрвиборчком підготу-
вався до їх проведення? 

– Методична підготовка до виборів уже закінчена. 
На підставі спеціального Закону «Про повторні вибори 
народних депутатів України в одномандатних виборчих 
округах №№ 94, 132, 194, 197, 223» Центральна вибор-
ча комісія 27 вересня оголосила про початок виборчого 
процесу 16 жовтня. Закінчено аналіз нормативних актів, 
які ЦВК приймала торік на виконання Закону України 
«Про вибори народних депутатів України». Прийнято 
всі роз’яснення, необхідні для правильного і однакового 
застосування норм обох законів – загального та спеці-
ального – майбутніми суб’єктами виборчого процесу. 
Складено й опубліковано на сайті ЦВК Календарний 
план підготовки до виборів. 

– Торік вибори проводилися під відеоспостере-
женням. На додаткових виборах також буде засто-
сована ця система? 

– Закон, відповідно до якого система відеоспостере-
ження застосовувалася на минулих виборах, мав разо-
вий характер. Парламент передбачив використання сис-
теми тільки на виборах 28 жовтня 2012 року. Правових 
підстав для її подальшого застосування на даний час не 
існує. Програмно-апаратні комплекси (відеокамери і 
комп’ютери) системи зараз знаходяться на зберіганні в 
обласних, Київській та Севастопольській міських адмі-
ністраціях, Раді міністрів АРК. Вони абсолютно функ-
ціо нальні, але за первісним призначенням, скоріше за 
все, вже не будуть використовуватися. 

– Нещодавно Рахункова палата заявила про не-
ефективне використання 955,3 млн грн, виділених для 
оснащення дільниць системою відеоспостереження, 
мотивуючи це тим, що, «за інформацією ЦВК, отри-

Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ: 
«Центрвиборчком не повинен сприйматися 
суспільством як політична структура» *

*  З інтерв’ю газеті «Коммерсантъ-Украина»

– Орган, який займається організацією і під-
готовкою виборів, повинен бути професійним 
і користуватися достатнім рівнем довіри сус-
пільства, політичних партій та інших суб’єктів 
виборчого процесу. Вважаю, що далеко не 
кращий спосіб намагатися досягти такої дові-
ри – делегувати до ЦВК номінантів від партій, 
представлених у парламенті. 
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мані відеоматеріали практично не використовува-
лися». Чи не так? Ваш конфлікт із Рахунковою па-
латою триває чи вже вичерпано? 

– Насправді не було ніякого конфлікту. Мали місце 
різне тлумачення і різні оцінки одних і тих самих фактів. 
На мій погляд, і колеги з Рахункової палати погарячку-
вали з окремими висновками, і ми були надмірно емо-
ційні в деяких аспектах своєї реакції на них. Головне, що 
на даний час усі непорозуміння зняті, і можна впевнено 
стверджувати, що обидві сторони зробили необхідні ви-
сновки, і наше співробітництво з Рахунковою палатою 
повернеться в конструктивне русло. 

Як ви знаєте, ініціатива застосування системи відео-
спостереження на попередніх виборах народилася не в 
ЦВК. Ця ідея була запропонована Верховною Радою 
минулого скликання, причому за дуже короткий термін 
до початку виборчого процесу. Впевнений, що депутати 
керувалися найкращими спонуканнями, прагнучи за-
безпечити ще вищий рівень прозорості виборів. У день 
голосування робота системи дійсно виглядала надзви-
чайно ефектно. Ефективність же її виявилася істотно 
нижче очікуваної.

Я виходжу насамперед з того, наскільки система ста-
ла затребуваною суспільством, наскільки суспільство ви-
явилося готовим скористатися тими плодами, які система 
могла потенційно принести. Адже з моменту проведення 
виборів нам надійшло всього близько двох десятків звер-
нень про надання відеоматеріалів з дільниць. Десятки ж 
тисяч записів виявилися непотрібними і незатребувани-
ми, хоча ми і зараз продовжуємо їх зберігати відповідно до 
закону. Про те, яких зусиль коштувало розгортання сис-
теми за три місяці до виборів, і говорити не доводиться... 

– Виходить, що мільярд гривень бюджетних кош-
тів в умовах кризи, про яку говорить влада, просто 
пішов нінащо... 

– Чому ж нінащо? Адже все обладнання залишилося, 
і ЦВК, розуміючи необхідність подальшого використан-
ня програмно-апаратних комплексів, розглядає можли-
вість їх передачі місцевим органам виконавчої влади. 
Це дасть змогу їм самим, з урахуванням регіональної 
специфіки, вирішити, як краще використати відповід-
не обладнання на благо суспільства. Зрештою, йдеть-
ся про сучасні комп’ютери, веб-камери. Ми з колегами 
одностайні в тому, що ця техніка не повинна лежати на 
складах і застарівати, вкриваючись пилом, чекаючи, чи 
будуть її використовувати коли-небудь іще. 

– Чи допускаєте ви, що ситуація, за підсумками 
якої п’ять виборчих округів стали називати «проб-
лемними», – неможливість установити результати 
виборів, різні дані підрахунку голосів, силове проти-
стояння – може повторитися? 

– Не допустити повторення тієї ситуації ми будемо 
прагнути всіма доступними нам засобами правового 
реагування. До кінця цього року термін «проблемний 
округ» повинен зникнути з політичного лексикону. 

Хочеться вірити, що і кандидати в депутати, які на-
магалися за допомогою окремих членів дільничних та 
окружних виборчих комісій спотворити підсумки голо-
сування, коли хтось із них вирішить знову балотуватися 
в цих округах, і відповідні органи місцевої влади зроби-
ли необхідні висновки. Зрештою, напевно, і держава в 
цілому повинна була б зробити висновки з тієї кампанії. 
Співробітникам охоронних фірм, які видають себе за пред-
ставників ЗМІ, не повинно бути місця в окружних комі-
сіях. Бійці «Беркута» не мають залучатися до транспорту-
вання виборчої документації. Суддям варто багаторазово 
зважити всі «за» і «проти», перш ніж ухвалити рішення 
про недійсність голосування на виборчій дільниці. 

Визнати минулі парламентські вибори такими, що 
відбулися відповідно до міжнародних виборчих стан-
дартів, перешкодило насамперед те, що відбувалося в 
цих п’яти округах. Це серйозна пляма на іміджі держави, 
і вона повинна бути ліквідована. Правоохоронні органи 
мають дати оцінку допущеним тоді порушенням. 

Зі свого боку і ЦВК в ході підготовки майбутніх ви-
борів жорстко реагуватиме на протизаконні дії будь-
яких осіб, незважаючи на жодні суб’єктивні чинники. Ці 
вибори вкрай важливі і в контексті підготовки до саміту 
у Вільнюсі, і з погляду елементарної довіри наших гро-
мадян до Центральної виборчої комісії. Не виключено, 
що вони стануть фінальним акордом у діяльності ни-
нішнього складу Комісії. Хочеться виконати цей акорд 
у мажорі, а не в мінорі. 

– Оскільки це ваше перше розгорнуте інтерв’ю з 
моменту обрання Головою Центрвиборчкому, зга-
даймо, як воно відбувалося. Наскільки несподіваним 
було для вас це обрання? 

– Якщо скажу, що несподіваним, буду нещирим... 
Пропрацювавши у ЦВК уже майже десять років, мені 
нескладно розуміти і відчувати настрій колег. Не при-
ховую – з 2007 року така можливість обговорювалася 
неодноразово. Всім своїм колегам, які визнали можли-
вим довірити мені керівництво Комісією, я вдячний, до 
точки зору інших ставлюся з повагою. 

– Які настанови вам дав ваш попередник на поса-
ді Голови ЦВК Володимир Шаповал, залишаючи цей 
кабінет? 

– На жаль, на початку липня, коли відбувалися події, 
про які ми говоримо, я перебував у короткій відпустці, і з 
Володимиром Миколайовичем мені зустрітися не дове-
лось. Відразу ж після обрання я йому зателефонував, ви-
словив подяку за шість років співпраці і незмінно доб рі 
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стосунки. Тією розмовою наше спілкування до сьогодні 
й обмежилося. 

– Перші коментарі, які почали з’являтися піс-
ля вашого призначення, зводилися до того, що ЦВК 
стала остаточно підконтрольною Президентові 
Вікторові Януковичу, який, мабуть, все ж буде зно-
ву балотуватися у 2015 році на цей пост. Політолог 
Володимир Фесенко, зокрема, заявив, що «Головою 
Центрвиборчкому» стала людина з команди Прези-
дента». Ви дійсно з команди Президента? До слова, 
пан Шаповал не бачить нічого поганого в тому, що 
члени ЦВК можуть мати свої політичні уподобання. 

– Гадаю, що асоціюватися з главою держави я можу 
тією самою мірою, що й будь-який інший держслужбо-
вець. Не менше, але й не більше. 

А от у питанні політичного чинника в роботі ЦВК ми 
з Володимиром Миколайовичем розходимося. Я свою 
точку зору висловлював неодноразово – ЦВК не повин-
на бути копією Верховної Ради. Кожному члену Комісії 
необхідно знаходити в собі якісь внутрішні резерви для 
того, щоб ЦВК не була політичним органом. Комісія не 
повинна сприйматися суспільством як політична струк-
тура, оскільки це безпосередньо детермінує рівень дові-
ри до рішень ЦВК як організатора виборів. На жаль, цей 
рівень зараз залишає бажати кращого... Хоча останнім 
часом підстав для докорів у необ’єктивності або прийнят-
ті політично сумнівних рішень ми не давали. Рішення 
приймаються, як правило, одноголосно, і, на мій погляд, 
Комісія працює організовано і конструктивно. 

– Чи не вважаєте ви правильним змінити про-
цедуру призначення членів Комісії і відмовитися від 
квотного принципу, від делегування фракціями? Який 
варіант ви можете запропонувати? 

– Було б краще для всіх, якби Комісія формувалася 
з професійних організаторів виборів, не асоційованих з 
тією чи іншою політичною силою. Припускаю, що під 
цю категорію через сформовані деякими політиками 
і політологами думки, можливо, я й сам не підходжу, 
але справа не в тім, де через 8 місяців (31 травня 2014 
року минає 7-літній строк повноважень у 13 з 15 членів 
ЦВК) працюватиме Охендовський. Орган, який займа-
ється організацією і підготовкою виборів, повинен бути 
професійним і користуватися достатнім рівнем довіри 
суспільства, політичних партій та інших суб’єктів ви-
борчого процесу. Вважаю, що далеко не кращий спосіб 
намагатися досягти такої довіри – делегувати до ЦВК 
номінантів від партій, представлених у парламенті. 

У 2007 році був застосований дуже простий принцип 
формування ЦВК: у Раді 450 депутатів, у Комісії – 15 
місць. 450 ділимо на 15 – одержуємо 30. Відповідно, на-
явність 30 депутатів давало змогу фракції номінувати 

одного представника до ЦВК. З метою врегулювання 
тодішньої політичної кризи до закону була спеціально 
внесена норма ad hoc, через яку Президент був зв’язаний 
пропозиціями депутатських фракцій, подаючи в парла-
мент кандидатури на посаду членів ЦВК. 2014 року під-
став для застосування цієї норми не буде. На мій погляд, 
держава придбала не найвдаліший досвід, застосувавши 
такий підхід. І, напевно, настав час від нього відмовитися. 
Фундаментальна норма Конституції проголошує: пар-
ламент призначає членів ЦВК за поданням Президента 
України. Вона ж закріплена й у профільному для ЦВК за-
коні. З цієї норми випливає, що й подання Глави держави, 
повністю засноване на пропозиціях фракцій, і подання, 
що враховує їх тією чи іншою мірою або побудоване за ін-
шими принципами, слід вважати відповідним до закону. 
Президент вільний вносити на розгляд парламенту ви-
значені ним самим кандидатури. Верховна Рада ж, у свою 
чергу, вільна кожну подану кандидатуру прийняти або 
відхилити. Призначення будь-якого члена ЦВК можливо 
лише в результаті збігу волі Президента і парламенту. 

– Можна детальніше: з кого в такому випадку по-
винна формуватися Центральна виборча комісія?

– Як у суспільстві, так і серед політиків повинен сфор-
муватися консенсус щодо того, хто саме, деперсоналізо-
вано, може призначатися на посаду члена ЦВК. Я гото-
вий запропонувати чотири такі категорії. По-перше, це 
професійні організатори виборів – члени ЦВК діючого та 
минулих складів. По-друге, співробітники Секретаріату 
ЦВК. Багато хто з них працює тут з першого дня існу-
вання Комісії – з 1997 року. По-третє, до Комісії можуть 
пропонуватися кандидатури голів окружних або терито-
ріальних виборчих комісій, які провели п’ять і більше ви-
борів. Зверніть увагу, зазвичай саме в цих округах вибори 
проходять як по маслу незалежно від ступеня політичної 
напруженості. Причина – професіоналізм організаторів 
виборів. По-четверте, безумовно, представники грома-
дянського суспільства. Люди, які працюють у громад-
ських організаціях, займаються проблематикою організа-
ції і підготовки виборів, які присвятили цьому достатньо 
років свого життя, органічно впишуться у будь-який 
склад ЦВК. Моє бачення – не догма. Повторюся: голов-
не – консенсус щодо того, як відбувається відбір канди-
датів. Тоді відповідні кандидатури можуть бути внесені 
Президентом і підтримані парламентом. 

– Ви доводили до відома Глави держави і ліде-
рів парламентських фракцій своє бачення реформи 
ЦВК? 

– Це помилка, що у Голови Центрвиборчкому є що-
денний контакт, та й узагалі якісь регулярні форми ко-
мунікації з Главою держави або лідерами парламент-
ських фракцій. Комісія – все-таки незалежний від трьох 
гілок влади орган, і апарати урядового зв’язку в моєму 
кабінеті дзвонять далеко не щодня. І навіть не щоміся-
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ця. Сам я ними користуюся тільки у випадках, коли у 
нас виникають складнощі з фінансуванням, виділенням 
коштів на ті або інші вибори, організацією спільних за-
ходів з органами виконавчої влади. Вважаю достатнім, 
що свою точку зору я висловлюю публічно. Якщо вона 
заслуговує на увагу, їй цю увагу буде приділено. Існує й 
альтернативна точка зору – ЦВК, мовляв, повинна бути 
«багатобарвною» в політичному сенсі. Використовуючи 
цю термінологію, я й сам категорично проти того, щоб 
ЦВК була «одноколірною». В ідеалі у контексті кольо-
рів прапорів партій Комісія повинна бути безбарвною. 

– Як ви сказали, через 8 місяців закінчується 
термін ваших повноважень. Що за цей час можна 
змінити? 

– За винятком Михайла Михайловича Рябця, який 
заклав основи організації роботи Центрвиборчкому, ніх-
то з чотирьох моїх попередників істотних змін у роботу 
Комісії не вносив. Я теж не бачу необхідності щось кар-
динально змінювати. Володимир Миколайович, прий-
шовши сюди у 2007 році, також жодних різких рішень не 
приймав. У них просто не було необхідності. Секретаріат 
Комісії працює чудово. Нам вдалося створити Державний 
реєстр виборців – одну з найбільш точних у світі систем 
обліку громадян, які мають право голосу. Комісія ще 2007 
року пережила певний період становлення і взаємного 
звикання. Зараз члени Комісії працюють колегіально й 
злагоджено, найчастіше, що мені особливо приємно від-
значити, демонструючи корпоративну солідарність ор-
ганізаторів виборів, а не неминучі протиріччя людей, ко-
лись номінованих сюди політичними партіями. 

– Чи є у вас домовленості з Президентом або 
Партією регіонів про те, що через рік ваша канди-
датура знову буде внесена на розгляд парламенту, і 
ви повернетеся в Комісію? Чи допускаєте ви своє по-
вторне обрання Головою Комісії? 

– Таких домовленостей немає і бути не може. 1 черв-
ня 2014 року закінчиться строк повноважень 13 членів 
ЦВК. З цього моменту нарівні з колегами я не зможу 
і не братиму участі в засіданнях Комісії, а двох членів 
ЦВК, які залишилися, які були призначені в 2010 і 2013 
роках, для кворуму явно замало. Гадаю, що питання но-
вого складу ЦВК вирішуватиметься десь у травні – на 
початку червня наступного року. Наші політики по-
стануть перед об’єктивною необхідністю призначення 
нових членів Комісії. Упевнений, що відповідні рішен-
ня будуть прийняті досить швидко, інакше проведення 
будь-яких загальнонаціональних і деяких місцевих ви-
борів стане просто неможливим. Всеукраїнського рефе-
рендуму, до речі, теж... 

Ми говорили про квотний принцип... Про які квоти 
нині взагалі можна говорити, якщо формулу 2007 року 
застосувати вже ніяк не вдасться? Навіть якщо ділене 

до літа 2014 року повернеться до показника 450, дільник 
уже буде не 15, а 13! Без залишку не ділиться. Але це 
точно не питання для Центральної виборчої комісії.

– Як Голова Центрвиборчкому ставиться до 
того, що в столиці ніяк не визначаться з датою ви-
борів мера і депутатів Київради? 

– Це питання давно вийшло за рамки його юридич-
ного рішення. Зараз необхідна лише політична воля 
єдиного в країні законодавчого органу. Ці вибори може 
призначити тільки парламент. Особисто я великого ба-
жання зробити це в жодній із представлених там сил не 
спостерігаю. Все знаходиться в площині політичної до-
цільності. 

– Давайте поговоримо про майбутні вибори 
Президента. Традиційно перед кожними виборами, 
і не тільки Глави держави, до виборчого законодав-
ства вносяться зміни. На вашу думку, й цього разу 
ситуація повториться? 

– Україна вперше за роки незалежності має шанс, 
який не можна упустити, – двічі провести вибори Глави 
держави на підставі того ж самого закону. Останні знач-
ні зміни до закону про вибори Президента, на підставі 
якого проводилися вибори 2010 року, були прийняті в 
2009 році, якщо мені не змінює пам’ять, голосами 316 
депутатів. Потім було вето Президента, яке було подо-
лано більш ніж 320 голосами. Тобто консенсус стосовно 
саме цього, чинного і зараз, набору правил підготовки і 
проведення виборів у парламенті був досягнутий. Цей 
факт був відзначений міжнародним співтовариством. 
Так само позитивні у своїх оцінках виборів 2010 року 
були і різні міжнародні місії. Погоджуся, що на сьогодні 
кілька норм цього документа вже не сповна узгоджують-
ся з нормами Закону України «Про Державний реєстр 
виборців» або з принципами постійної територіальної 
організації виборів, закладеними в закон про вибори на-
родних депутатів. Але жодних непереборних проблем, 
які ЦВК не могла б усунути своїми рішеннями, там не-
має. Крім того, Комісія ще в 2009 і 2010 роках прийняла 
всі необхідні для однакового застосування цього закону 
роз’яснення та порядки. Сформована й судова практика, 
наприклад у питанні про квоти кандидатів в окружних 
комісіях, про голосування на дому. Всі спірні питання 
вирішилися в ході виборчого процесу, і в однаковості 
правозастосовної практики зараз уже можна не сумніва-
тися. Виходячи з цього, щонайменше необачним з боку 
наших законодавців було б затівати процес внесення 
змін, або ще гірше – прийняття нового закону про ви-
бори Президента. 

– Одна з вимог Євросоюзу – прийняття Виборчого 
кодексу. Громадські організації, спостерігачі гово-
рять про пробуксовку з його підготовкою, дають свої 
рекомендації, наприклад знизити виборчий поріг до 
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3%, повернути блокам партій право брати участь у 
виборах. Як ви думаєте, як скоро в Україні з’являться 
єдині правила виборів? 

– У вашому питанні є кілька аспектів. Перш ніж го-
ворити про Виборчий кодекс, потрібно розуміти, яка 
мета його прийняття. Сам факт наявності в системі 
права документа, який іменується Виборчим кодексом? 
Можливо. Але, на мій погляд, набагато важливіше зміст 
цього документа, його смислове наповнення і ті норми, 
які в ньому будуть міститися. Адже жодної принципо-
вої різниці між наявністю декількох виборчих законів 
або єдиного Виборчого кодексу не існує. Повторюся – 
справа передусім в якості норм окремо взятих законів 
і кодифікованого акта. Проблему стабільності вибор-
чого законодавства прийняттям Кодексу ми точно не 
вирішимо, оскільки для внесення змін до Кодексу, як 
і до будь-якого закону, потрібні ті ж 226 голосів депу-
татів. Ніхто не застрахований від того, що в кожному 
скликанні Верховної Ради у чергової опозиції і чергової 
більшості з’являтимуться свіжі ідеї, як би «краще» про-
вести наступні парламентські вибори, змінюватимуться 
уявлення про те, які нові оптимальні вимоги необхідно 
висунути до кандидата на пост Президента України, і за 
допомогою яких тактик цього кандидата простіше обра-
ти. Хіба це привід для того, аби щоразу міняти законо-
давство? Ні. Стабільність виборчого законодавства до-
сягається не прийняттям Кодексу, а згодою суспільства 
і політичних сил відносно правил проведення виборів. 
У деяких країнах Європи безболісно застосовуються 
правила, прийняті не десятиліття – століття тому... 

– Повернімося до української виборчої системи. 

– Чинну виборчу систему в цілому критикують не-
заслужено. У Німеччині, наприклад, застосовується 
до сить схожа змішана система з тим же 5-відсотковим 
виборчим бар’єром. Є пропозиція знизити бар’єр до 3-х 
відсотків? Добре, це можна зробити. Але виникає запи-
тання: а чи була на останніх парламентських виборах хоч 
одна політична партія, яка набрала б більше 3%, але мен-
ше 5%, і через це не змогла пройти до Верховної Ради? 
Не було такої партії. 

В Україні офіційно зареєстровано 200 партій. Реаль-
но з них існує лише кілька десятків, з яких, дай Боже, 
щоб половина де-факто, а не де-юре брала участь у ви-
борах. Чи відома пересічному громадянинові різниця 
між програмними цілями умовної «партії радикальної 
дії» і такої ж умовної «партії ледачого споглядання»? 
Немає. Нам потрібен природний добір таких партій і ро-
зумно високий виборчий бар’єр як один із його інстру-
ментів? Так. Блоки партій дозволяють розмивати їхню 
відповідальність перед виборцями? Так. Чи правильно 
те, що наше виборче законодавство планомірно розви-

вається шляхом відмови від виборчих блоків, і зараз 
нагадування про можливості їх створення залишилося 
тільки в одному нормативному акті – законі про вибо-
ри Президента? Правильно. Стало від цього політичне 
життя України менш насиченим, чи втратило воно свої 
традиційно яскраві риси і фарби? Ні.

– І все-таки пророчити дії українських політиків 
досить важко, і вони або ті, хто ними керує, можуть 
прийняти найнесподіваніші рішення, наприклад про-
вести вибори Президента в один тур. Ви допускаєте 
таку можливість? 

– Жодних передумов для цього я не бачу. Переконаний, 
що закон про вибори Президента в контексті підготовки 
до чергових виборів не вимагає змін. Вибори в один тур – 
це необхідність не просто зміни, а фундаментальної реві-
зії всього закону. Будь-який із моїх колег відповість так 
само, як і я: стабільність норм якісного виборчого законо-
давства – благо для суспільства. От що дійсно вимагає пе-
регляду – так це закон про місцеві вибори. За чинну його 
редакцію неодноразово бувало соромно. 

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко може подати до-
кументи для реєстрації кандидатом у Президенти 
України? 

– Точно так, як і будь-який інший громадянин 
України. Жодної дискримінації тут бути не може. 

– І ЦВК може її зареєструвати? 

– Будь-який із двох простих варіантів відповіді на 
це питання з мого боку буде недоречним. Якщо виник-
не така ситуація, ЦВК вчинить так само, як і раніше, і 
так планує вчиняти й надалі – оцінка поданих нам до-
кументів буде дана з погляду існуючої у відповідний час 
правової реальності. 

– «Правова реальність» на сьогоднішній день 
така, що норму про заборону балотуватися на пост 
Глави держави людині, яка має непогашену суди-
мість, ще ніхто не скасував. Цього недостатньо для 
того, щоб дати відповідь уже зараз? 

– Рішення в кожному конкретному випадку прийма-
ється Комісією як колегіальним органом, а не окремими 
її членами, включаючи Голову. Не бачачи документів, 
говорити «так, реєстрація можлива», як і «ні, реєстрація 
неможлива», рівною мірою необачно. 

– За вашими оцінками, скільки осіб будуть боро-
тися за пост Глави держави у 2015 році?

– Виходячи з практики, напевно, десятків зо три. Від 
20 до 30. 
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Точка зору

– Жанно Іванівно, прокоментуйте, будь ласка, 
рішення Ви щого адміністративного суду щодо по-
збавлення депутатських повноважень народних об-
ранців.

– Як чиновник я можу сказати, що рішення су-
дів обов’язкові до виконання згідно з Конституцією 
України. І Центральна виборча комісія спробує знайти 
спосіб узгодити рішення ВАСУ з нормами законів для 
того, щоб їх виконати.

– Чи можете прокоментувати це не як чиновник, 
а як юрист?

– Уся правова практика в нашій державі свідчить про 
неможливість позбавлення депутатів їхніх повноважень 
через суди. В Україні не вперше проводилися вибори з 
так званою мажоритарною складовою, і минулі рішен-
ня Верховного Суду України унеможливлювали підхід, 
який застосовується зараз.

Рішення самого ВАСУ раніше вказували на те, що 
єдиним органом, уповноваженим державою на встанов-
лення результатів волевиявлення виборців, є виборчі ко-
місії. Навіть суди завжди констатували відсутність у них 
юрисдикції встановлювати результати виборів. Тепер же 
ця концепція повністю зруйнована уже трьома рішення-
ми ВАСУ щодо позбавлення мандатів депутатів.

Для мене такі рішення дивні саме з правової точки 
зору, оскільки вони руйнують усі концептуальні заса-
ди встановлення результатів виборів, і, на мою думку, 
дуже сумнівною є можливість визначення реальної волі 
виборців після того, як всі документи були передані на 

зберігання до архівних установ. Хотіла б застерегти від 
продовження подібної практики, тому що ми не можемо 
бути впевнені в тому, що відбувалося в архівах з вибор-
чими бюлетенями весь цей час (з моменту закінчення 
парламентських виборів 2012 року). 

Також, мені здається, питання визначення результа-
тів виборів і рішення про дійсність бюлетенів – це вза-
галі не юрисдикція ВАСУ. Тут повинні бути проведені 
експертизи в рамках кримінального судочинства.

– Як ЦВК реагуватиме на такі події з ураху-
ванням того,  що, як ви говорите, зруйнована концеп-
ція визначення результатів виборів?

– Ми працюватимемо в рамках своїх повноважень, 
визначених законом. ЦВК шукатиме способи виконан-
ня рішення судів, щоб це не суперечило чинному зако-
нодавству, оскільки на даний момент законодавство не 
дає прямої відповіді, як чинити в ситуації, що склалася.

Якби мене ще зовсім недавно, до перших рішень 
ВАСУ про позбавлення народних обранців мандатів, 
запитали, чи можлива в принципі така ситуація, я б ка-
тегорично відповіла, що неможлива. Це руйнує загаль-
ний принцип незворотності дій правових актів у часі. 
Напрошується простий висновок: адже народні депута-
ти прийняли присягу, за допомогою їхніх голосів були 
прийняті певні закони, і я не виключаю, що при резуль-
таті в 226 голосів, голос саме цих депутатів був вирі-
шальним. Тож яка тепер доля таких нормативних актів? 
Переконана, що саме з правової точки зору прийняття 
депутатами присяги має бути точкою неповернення.

– А щодо слів ініціатора позовних звернень до 
ВАСУ Юрія Кармазіна:  «Коли  вирішувалося питан-
ня по 133-му Одеському округу, ЦВК повинна була 
зібратися хоча б на засідання, дати оцінку своїм чле-
нам, які відповідають за Одесу. ЦВК навіть цього не 
зробила, перетворившись, таким чином, на контору 
з видачі посвідчень і значків»?

– Знаєте, в Україні більше 36 мільйонів виборців, і 
всі вони мають право на власну точку зору. Але ЦВК 
повинна діяти так, як це передбачено законом. Усілякі 
ж аналітики, політики та пересічні громадяни можуть 
мати різні побажання і давати різні поради, виходячи з 
власних уподобань. Якщо ЦВК керуватиметься порада-
ми аматорів, то порядку не буде ніколи. Порядок забез-
печується, передусім, безумовним виконанням закону, а 
Комісія дотримується саме таких принципів у своїй ді-
яльності.

Жанна Усенко-Чорна: 
«Присяга депутата 
повинна бути точкою неповернення» *

*  З інтерв’ю агенції «ЛІГАБізнесІнформ»
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ПОВТОРНІ ВИБОРИ 
народних депутатів України 
15 грудня 2013 року

29–30 жовтня 2013 року Центральною виборчою комісією спільно з Координа-
тором проектів ОБСЄ в Україні організовано навчальний семінар-нараду з голова-
ми, заступниками голів, секретарями та іншими членами окружних виборчих ко-
місій з питань організації підготовки та проведення повторних виборів народних 
депутатів України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 
132, 194, 197, 223.
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Коло питань, висвітлених на навчальному семінарі-
нараді, стосувалося усіх без винятку етапів виборчого 
процесу повторних виборів, які перед організаторами 
порушили члени Центральної виборчої комісії, фахів-
ці провідних управлінь Секретаріату Комісії, Служби 
розпорядника Державного реєстру виборців та спеціа-
лісти Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Перелік 
питань, обговорюваних упродовж дводенної роботи 
семінару-наради, був предметним і всеохоплюючим. Це, 
зокрема: 

списки виборців: технологія складання, уточнення, 
та внесення змін;

система, статус та організація роботи виборчих комі-
сій з виборів народних депутатів України;

порядок розгляду скарг окружними виборчими комі-
сіями;

фінансове та матеріально-технічне забезпечення ді-
яльності окружних та дільничних виборчих комісій;

правовий статус офіційних спостерігачів; 
утворення дільничних виборчих комісій звичайних 

та спеціальних виборчих дільниць;
забезпечення виконання заходів щодо підвищення 

правової культури учасників виборчого процесу, підго-
товка членів дільничних виборчих комісій з питань ор-
ганізації виборів;

порядок фінансування окружних виборчих комісій 
для підготовки та проведення повторних виборів народ-
них депутатів України 15 грудня 2013 року в одноман-
датних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223;

інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого 
процесу.

Окрема увага була приділена онлайн-системі на-
вчання членів виборчих комісій та осіб, які претенду-
ють на призначення на керівні посади в окружних ви-
борчих комісіях з виборів народних депутатів України, 
її технічним можливостям та порядку роботи. Це коло 
питань упродовж другого дня роботи семінару-наради 
разом із членами ОВК опрацьовували представники 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Передусім, вони ознайомили організаторів виборів з 
інтерфейсом онлайн-системи, порушили питання стату-
су членів виборчих комісій та обговорили питання під-
готовки і проведення засідання виборчої комісії, а також 
підготовки проектів постанови та протоколу засідання 
виборчої комісії. 

Особливу увагу було приділено порядку розгляду 
заяв і скарг виборчими комісіями, встановленню підсум-
ків голосування в одномандатному виборчому окрузі.

На порядок денний було винесено також питання 
утворення дільничних виборчих комісій та припинення 
повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої 
комісії, застосування онлайн-системи для навчання чле-
нів дільничних виборчих комісій.

На завершення відбувся обмін думками з питань, 
висвітлених на навчальному семінарі-нараді, у ході 
якого учасники семінару отримали відповіді на постав-
лені запитання від членів Центральної виборчої комі-
сії та керівників структурних підрозділів Секретаріату 
Комісії, Державного реєстру виборців, представників 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
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Після розгляду подань політичних партій, депутат-
ські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ра-
ди України сьомого скликання: Партії регіонів; Всеук-
раїн ського об’єднання «Батьківщина»; Політичної пар тії 
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Ре фор-
ми) Віталія Кличка»; Всеукраїнського об’єднан ня «Сво-
бода»; Комуністичної партії України щодо кандидатур до 
складу окружних виборчих комісій з виборів народних де-
путатів України одномандатних виборчих округів №№ 94, 
132, 194, 197, 223 на повтор них виборах народних депутатів 
України 15 грудня 2013 року, а також відповідних подань 
політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, канди-
датури від яких до складу окружних виборчих комісій 
включаються за результатами жеребкування, проведено-
го Центральною виборчою комісією 24 жовтня 2013 року, 
ЦВК утворила окружні виборчі комісії з виборів народних 
депутатів України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223. 

До складу ОВК включено в обов’язковому порядку 
по одному представнику від політичних партій, депу-
татські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної 
Ради України поточного скликання, а таких партій п’ять. 
Окрім цього, із застосуванням механізму жеребкування, 

до складу комісій включено кандидатури від політичних 
партій – суб’єктів виборчого процесу, тобто тих партій, 
які висунули кандидатів у депутати.

Оскільки до Комісії надійшли подання від усіх п’яти 
парламентських партій для включення осіб до скла-
ду всіх п’яти окружкомів, а також подання 44 партій 
щодо включення своїх кандидатур до складу всіх п’яти 
окружкомів, подання двох з яких не відповідали формі, 
затвердженій ЦВК, і відхилено, то на 13 вакантних місць 
в кожній із п’яти окружних виборчих комісій претенду-
вало по 42 особи від 42 партій.

Порядок жеребкування принципово відрізнявся від 
того, який застосовувався на чергових парламентських 
виборах у 2012 році й викликав багато нарікань офіцій-
них спостерігачів від міжнародних організацій. Згідно з 
новим порядком, по кожній окружній виборчій комісії 
попередньо було складено список, до якого було вне-
сено прізвища людей, запропонованих 42 партіями для 
внесення до складу кожного окружкому в алфавітному 
порядку. За таких обставин, під одним і тим же номером 
до списку по кожній комісії, як правило, включені кан-
дидатури від різних політичних партій. Під час жереб-
кування у барабан було вкладено конверти з номерами 

Центральна виборча комісія утворила 
п’ять окружних виборчих комісій

25 жовтня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому 
було утворено п’ять окружних виборчих комісій, зареєстровано кандидатів у на-
родні депутати України та надано дозвіл громадським організаціям мати спосте-
рігачів під час повторних виборів.

Напередодні, 24 жовтня, проведено жеребкування щодо включення кандидатур, 
запропонованих суб’єктами подання до складу окружних виборчих комісій одно-
мандатних виборчих округів №№ 94, 132, 194, 197, 223. 
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У нараді взяли участь заступ  ник ке-
рівника Служби О.В. Стель  мах, началь-
ник управління забезпечення та контро лю 
функціонування Реєстру Служби О.Є. Са-
мойлович, начальник управління правового 
забезпечення Служби О.Ф. Гусар, заступник 
начальника управління технологічного та 
програмного забезпечення функціонуван-
ня Реєстру Служби О.О. Мороз. Державна 
міграційна служба України була представ-
лена директором Департаменту паспортної роботи та 
громадянства Д.В. Пімаховою, головним спеціалістом 
відділу реєстрації фізичних осіб та взаємодії з органа-
ми ведення Державного реєстру виборців та Державної 
податкової служби України цього ж Департаменту 
Н.Я. Білобловською, виконуючим обов’язки заступника 
директора департаменту-начальником відділу інформа-
тизації та нормативного забезпечення Департаменту ін-
формаційних технологій Ю.В. Зайченком.

На нараді обговорювалися питання взаємодії органів 
ведення Державного реєстру виборців та територіаль-
них підрозділів Державної міграційної служби України 
у процесі ведення Державного реєстру виборців.

Зокрема, перед представниками Державної мігра-
ційної служби України на підставі узагальнення прак-
тики роботи органів ведення Реєстру різних регіонів 
України порушувалися проблемні питання подання 
територіальними підрозділами Державної міграційної 
служби України органам ведення Реєстру відомостей 
про громадян України, які досягли вісімнадцяти років, 
про осіб, які набули громадянства України, та про осіб, 
громадянство України яких припинено; якості відо-
мостей про виборців.

Також зверталася увага на важливість ефективності 
взаємодії територіальних підрозділів Державної мігра-
ційної служби України з органами ведення Реєстру під 
час опрацювання їх запитів щодо уточнення персональ-
них даних виборців.

У ході наради представники Державної міграційної 
служби України висловили розуміння необхідності по-
силення з боку Державної міграційної служби України 
контролю за виконанням її територіальними підрозділа-
ми вимог Закону України «Про Державний реєстр ви-
борців» та вжиття дієвих заходів для усунення недоліків 
у їх роботі, зокрема шляхом надання відповідних вказі-
вок, розпоряджень, роз’яснень.

Крім того, учасники наради обговорили перспективи 
запровадження Єдиного державного демографічного ре-
єстру з метою визначення напрямів та способів адапта-
ції законодавства, що регулює питання функціонування 
Державного реєстру виборців, до закріпленого Законом 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус» механізму об-
ліку інформації про особу уповноваженими суб’єктами.

Служба розпорядника Державного 
реєстру виборців та Державна міграційна 
служба України: питання взаємодії

24 вересня 2013 року відбулася нарада керівників структурних підрозділів 
Служ би розпорядника Державного реєстру виборців на чолі з керівником Служби 
Т.О. Вензовською з представниками Державної міграційної служби України, на 
якій обговорювалися питання взає модії обох структур у процесі ведення Реєстру. 

від 1 до 42, і витягнуті першими 13 номерів відповіда-
ли прізвищам людей, внесеним під цими номерами до 
списку по кожному з п’яти окружкомів. Відтак, вакантні 
місця в усіх п’яти комісіях були заповнені кандидатура-
ми від різних партій одночасно після діставання перших 
тринадцяти жеребків.

Таким чином, за підсумками проведеної процедури, на 
65 вакантних місць в п’яти окружних виборчих комісіях 

(по 13 місць у кожній із п’яти комісій) включено 65 осіб від 
36 політичних партій. Загалом склад 5 комісій – 90 осіб – 
сформовано з представників 39 політичних сил, адже ВО 
«Свобода» і Комуністична партія України отримали право 
на представництво в комісіях не тільки як політичні партії, 
депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті ВРУ, а й 
як політичні партії – суб’єкти виборчого процесу, що отри-
мали місця в комісіях шляхом жеребкування.
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У полі зору – виборче законодавство:

Як відомо, з метою додаткового вивчення та обгово-
рення зауважень і рекомендацій Венеціанської комісії 
та ОБСЄ/БДІПЛ щодо вдосконалення законодавства 
з питань проведення виборів та можливих шляхів їх 
урахування Міністерством юстиції України протягом 
серпня–листопада 2013 року організовано цикл круг-
лих столів із залученням експертів Венеціанської ко-
місії, Ради Європи, ОБСЄ та ЄС, інших міжнародних 
структур, народних депутатів України, державних ор-
ганів, інститутів громадянського суспільства, наукових 
кіл, засобів масової інформації.

Центральну виборчу комісію на заходах представ-
ляли заступники Голови ЦВК Андрій Магера та Жанна 
Усенко-Чорна, член ЦВК Олександр Шелестов.

Предметом дискусії стала переважна більшість 
актуальних питань, серед яких: встановлення на кон-
ституційному рівні вимог до кандидатів у народні де-
путати України, передбачення можливості балотува-
тися на виборах особам, які мають судимість, надання 
можливості балотуватися в народні депутати України 
особам, які проживають на території України менше 
п’яти останніх років, надання можливості іноземцям 
брати участь у проведенні передвиборної агітації, ска-
сування подвійної юрисдикції судів і виборчих комісій 
з розгляду виборчих спорів, кодифікації виборчого за-
конодавства.

Окрім цього, значна увага була приділена диску-

сійним питанням виборчого бар’єра, доцільності та 
умовам створення виборчих блоків політичних пар-
тій, проблематиці їх участі у виборчому процесі, стро-
кам утворення і зміни меж одномандатних виборчих 
округів, процедурі формування окружних виборчих 
комісій, доцільності перерозподілу повноважень між 
Центральною та окружними виборчими комісіями, 
контролю за їх діяльністю, шляхам забезпечення реалі-
зації активного виборчого права.

– Такі дискусії сприяють не лише виробленню 
узгодженої позиції стосовно врахування рекоменда-
цій Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, а й озна-
ченості щодо ключових аспектів права обирати і бути 
обраними, що мають бути відображені в Основному 
Законі задля забезпечення реалізації виборчих прав 
громадян України та зміцнення довіри до виборчого 
процесу, – заявила Міністр юстиції України Олена 
Лукаш.

Безперечно, напрацювання та внесення змін до 
Конституції є ключовим результатом консенсусного 
бачення пріоритетних питань реформи виборчого за-
конодавства та їх імплементація потребує глибокого 
вивчення за умови широкого громадського обгово-
рення. Пропонуємо увазі читачів думки експертів та 
фахівців у галузі виборчого права з основних обгово-
рюваних питань щодо врахування (неврахування) їх у 
національному законодавстві України.

В Україні триває широке обговорення рекомендацій Європейської комісії «За де-
мократію через право»(Венеціанської комісії) та ОБСЄ/БДІПЛ щодо перегляду по-
ложень Закону України «Про вибори народних депутатів України» за результатами 
виборчої кампанії з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
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 виборчої комісії 

обговорення, рекомендації, висновки

Хоча я представляю позицію ЦВК, але вважаю, що 
більш коректно було б мої слова сприймати лише як 
одного з членів ЦВК, передусім – експерта з питань ви-
борчого процесу в Україні, який цим займається вже 
понад 9 років.

Сьогодні на порядку денному питання, які торка-
ються низки різних моментів щодо конституційних ви-
мог до кандидатів у народні депутати України.

Ці вимоги містяться в частинах другій і третій стат-
ті 76 Конституції України, зокрема щодо судимості. 

Стаття 76 Конституції України забороняє балоту-
ватися особам – громадянам України, які мають суди-
мість за вчинення будь-якого умисного злочину. Навіть 
якщо вони відбули покарання, навіть якщо цей умисний 
злочин не є насильницьким і не є надто небезпечним, у 
будь-якому разі така особа не може балотуватися.

Натомість може балотуватися за статтею 76 грома-
дянин України, який вчинив злочин з необережності: 
автотранспортний злочин, халатність, будь-який ін-
ший злочин, за який особу засуджено до позбавлення 
волі і вона реально відбуває покарання. Виникає запи-
тання: яка логіка була в редакції частини третьої статті 
76 Конституції України?

Чи доцільно тут відмовлятися від конституційної 
вимоги щодо відсутності судимості? Очевидно, варто 
уточнити: якщо особа відбула покарання, то їй повинні 
бути відкриті можливості балотуватися кандидатом у 
народні депутати України. В іншому разі нам доведеться 
рихтувати не лише статтю 76, а й статтю 81 Конституції 
України.

А там, нагадаю, однією з підстав для дострокового 
припинення повноважень депутата є набрання закон-
ної сили обвинувальним вироком суду щодо нього. 
При цьому – будь-якого обвинувального вироку суду 
за вчинення будь-якого злочину незалежно від форми 

вини засудженого. Відчувається різниця? 
Другий момент. Чи варто залишати ценз осілості в 

Україні 5 років? 
Одні можуть вважати по-одному, інші – по-іншому. 

Але, разом із тим, якщо подивитися з практичної точ-
ки зору, то особа, 5 років проживши в Україні, маючи 
посвідку на проживання, згодом отримавши громадян-
ство, – практично на другий день може брати участь у 
виборчому процесі. Чи правильно це?

Якщо ми хочемо прив’язати особу, в хорошому сенсі 
цього слова, до території України, до, скажімо, кращо-
го розуміння потреб громадян, розвитку держави тощо, 
все-таки більш логічно було б прив’язати не ценз осі-
лості в Україні, а строк набуття громадянства в Україні. 
Тобто не менше 5 років особа повинна бути громадяни-
ном України. Тоді не має значення, де вона проживає. 
Навіть якщо особа мешкає за кордоном, вона все одно 
бере участь у виборчому процесі, зокрема голосує.

Обираючи Президента, народних депутатів України 
за кордоном, така особа позбавлена мати пасивне ви-
борче право? Як на мене, логіки тут немає.

Наступне. Чесно кажучи, мене дивують зміни 
на шого законодавства в частині того, що не може ба-
лотуватися громадянин, який має судимість, і має 
гро мадянство іншої держави. Це досить дивно, коли 
держава на своєму рівні у вигляді прийняття закону 
фактично легітимізує подвійне громадянство України. 
А за Законом України «Про громадянство» єдине гро-
мадянство означає відсутність громадянства будь-якої 
адміністративно-тери торіальної одиниці в Україні. 
Дивна, на мій погляд, позиція законодавця щодо цього.

Очевидно, якщо  ми говоримо про принцип єдиного 
громадянства і належну ознаку саме того, що народ-
ним депутатом може бути обраний саме громадянин 
України, ці моменти треба прибирати.

Щодо питання агітації і діяльності закордонних 
ЗМІ.

Я не випадково наголошую: агітація і діяльність за-
кордонних ЗМІ. Адже, якщо ми говоримо про інозем-
ного громадянина, про його право брати участь в агіта-
ції, виникає запитання: а які його інтереси зачіпаються 
в такому разі?Обираються органи влади чужої держа-
ви. Що йому там робити? 

В другому випадку, якщо ми говоримо про інозем-
них журналістів, то виникає інше запитання: чи немає 
в Україні ЗМІ, українських юридичних осіб, які зареє-
стровані тут? Наприклад, «Форбс-Україна», «Известия 
в Украине» – це українські ЗМІ, які в тому числі теж 
повинні дотримуватися виборчого законодавства в 
Україні. 

Андрій МАГЕРА, 
заступник Голови 

Центральної виборчої комісії
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Відтак, чесно кажучи, не бачу потреби в якихось 
додаткових правах щодо ведення агітації іноземцям чи 
іноземними ЗМІ. Більше того, тут є небезпечний момент. 
Він полягає в тому, що українські ЗМІ звільняються від 
юридичної відповідальності за поширення завідомо не-
правдивих даних, якщо вони роблять посилання на інші 
ЗМІ. То чи варто далі розвивати цю думку?

Скарги щодо комісій і позовів до судів: чи доцільно 
залишати одночасно можливість звернення громадя-
нина до цих інституцій? Вважаю, що так, тому що це 
сприяє реалізації прав громадян України. Адже існує 
не лише 55 стаття Конституції щодо права громадя-
нина звернутися до суду, є ще стаття 40 Конституції – 
право звертатися до будь-яких державних інституцій, і 
мало того, що звернутися – отримати відповідь.

Є ще одне. Вважаю, той низький рівень професійної 
кваліфікації суддів, який на сьогодні є в Україні, зо-
крема адміністративних судів, дає змогу мені говорити 
про те, що подібні виборчі спори краще буде розгляда-
ти Центральна виборча комісія, ніж суди. Наведу бук-
вально один приклад.

У Вищому адміністративному суді України не ро-
зуміють, що скарга, в якій не дотримано вимог про-
цесуального закону (ідеться про Закон України «Про 
вибори народних депутатів») і не зазначено реквізи-

тів – підлягає поверненню членом ЦВК. Троє суддів 
сидять у відкритому засіданні і не розуміють, що ця 
норма є в законі, вони не можуть її прочитати. На їх 
думку, ЦВК як колегіальний орган повинна залишати 
скаргу без розгляду. 

Повірте, це досить дивна позиція.
Тому вважаю, що громадянин України повинен ма-

ти максимум прав і можливостей для захисту своїх ін-
те ре сів, своїх прав як виборця, – звертатися як до суду, 
так і до виборчої комісії. У цій частині я не поділяю 
виснов ків Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ.

І останній момент – гендерне питання. Як би ми 
від нього не ховалися, Україна все одно має рухатися 
в цьому напрямку. Наскільки я пам’ятаю, в останньому 
Щорічному посланні Президента України до Верховної 
Ради України міститься теза про необхідність запрова-
дження в Україні пропорційної виборчої системи з від-
критими списками.

Якщо мається на увазі суто пропорційна система з 
відкритими списками, зокрема та, ідеї якої закладено 
в проекті Виборчого кодексу, свого часу розробленого 
в парламенті, то, як на мене, це дуже хороша ідея, бо 
завдяки їй якраз можна усунути недоліки щодо гендер-
них питань і встановити певний відсоток обов’язковості 
представництва громадян обох статей. 

Я, можливо, висловлю не стільки позицію ЦВК, 
скільки безпосередньо свою особисту. Але сподіваюся, 
колеги мене підтримають. 

Передусім хотіла б зазначити, що питання, які об-
говорюються, варто розглядати, на мій погляд, з двох 
позицій. Перша – сприяння волевиявленню виборців. 
Друга – адекватність механізмів відтворення волеви-
явлення громадян України безпосередньо в результа-
тах виборів. 

З приводу виборчого бар’єра. Як на мене, високий 
виборчий бар’єр не сприяє демократичності виборів. 
Лише за результатами виборів 2012 року у нас залиши-

лися неврахованими голоси майже 1 млн 400 тис. ви-
борців, а це становить близько 7 відсотків. 

Крім того, можна стверджувати, що світова практика, 
знову ж таки апелюю до цифр, є досить різною; скажімо, 
у Нідерландах виборчий бар’єр становить 0,67 відсотка, 
у Єгипті, Туреччині – відповідно 8 і 10 відсотків.

Тому, на мою думку, не варто створювати якісь пе-
решкоди громадянам України для делегування їх пред-
ставників до парламенту. 

Такий самий підхід у мене і відносно доцільності 
існування виборчих блоків. Усі інструментарії, які да-
дуть змогу  більш якісно селекціонувати представни-
ків народу до парламенту, на мій погляд, можуть бути 
імплементовані без будь-якої шкоди для Верховної 
Ради України. Принаймні, існують вони і в Польщі, і в 
Словаччині, і в Угорщині, і жодних шкідливих наслід-
ків у цьому особисто я не вбачаю.

Більш проблематичним, особливо з точки зору ор-
ганізації виборчого процесу, є питання існування по-
стійних виборчих округів. Щодо цього аспекту виборче 
законодавство має бути суттєво вдосконалене, тому що 
вже на сьогодні слід враховувати ті тенденції, які мають 
місце в електоральному корпусі, зокрема скорочення 
виборців,  яке щомісяця в середньому становить близько 
7 тис. осіб. Відтак ми маємо стійку тенденцію до скоро-
чення кількості виборців, яка, на жаль, не змінюється 
на краще.

Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, 
заступник Голови 

Центральної виборчої комісії
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Як відомо, є стала міжнародна практика стосовно 
то го, що якщо вибори проводились за змішаною пропор-
ційно-мажоритарною системою, то з метою забезпе-
чення принципу рівності голосів кількість виборців в 
одномандатному виборчому окрузі має бути орієнтов-
но однаковою. Якщо на день проведення виборів, коли 
Центральна виборча комісія визначала таку середню 
кількість у 2012 році, вона становила 161,1 тис., то за-
раз – це 160,6 тис. І, відповідно, через певний період, 
коли будуть проводитись наступні вибори, цифри ще 
більше коливатимуться. 

На сьогодні ми маємо сім виборчих округів, де кіль-
кість виборців перевищує встановлений законом 12-
відсотковий бар’єр. Мені б дуже не хотілося, щоб на 
момент, коли проводитимуться наступні вибори, така 
кількість округів збільшилася і призвела до вельми 
серйозних порушень виборчого законодавства.

Крім того, ЦВК, вносячи зміни до меж виборчих 
дільниць, так чи інакше породжує своєю практикою 
зміну меж виборчих округів. Тому дійсно, питання по-
стійності виборчих округів варто більш чітко відкори-
гувати в законі. На мій погляд, було б доцільно, коли 
б перед кожними виборами вирівнювалася відповідна 
кількість виборців в округах, і вага одного мандата в 
плані їх вартості через призму голосів виборців була 
приблизно однаковою.

Щодо формування складу окружних виборчих 
комісій: безумовно, це питання перебуває в площині 
політичної доцільності. Тут право голосу мають тіль-
ки парламент і Президент України. Від ЦВК хочу за-
уважити, що слід принципово зменшити, якщо не уне-
можливити, роль так званих технічних партій. Який 

би досконалий закон не був, саме завдяки цьому мані-
пулятивному інструментарію можна викривити най-
справедливіші принципи і найадекватніші механізми. 
Якщо не прибрати із закону можливості набувати та-
ким технічним партіям повноважень і статусу суб’єкта 
виборчого процесу, то як би ми не намагалися змінити 
закон, все одно будуть віднайдені механізми для того, 
щоб їхніми руками прибрати до рук окружні та діль-
ничні виборчі комісії.

Наостанок, мабуть, найважливіше: щодо передачі 
пов новажень ЦВК відносно реєстрації кандидатів до 
окружних виборчих комісій. Скажу відверто: більшої 
дурниці зробити просто неможливо. Це буде трагедія, 
аж до того, що в ряді виборчих округів вибори просто не 
відбудуться. Хочу зазначити, що на виборах 2012 року 
близько 15 відсотків так званих технічних кандидатів 
знялися з реєстрації, що породжувало щоденні зміни 
до текстів вибор чих бюлетенів. Хіба можна уявити, як 
окружні виборчі комісії справляться з цим завданням? 

Тобто будь-яка оперативність, будь-яке адекватне 
реагування на такі технічні моменти не просто призве-
дуть до збоїв, а до неможливості встановлення резуль-
татів і до неможливості взагалі проведення виборів у 
відповідних округах. Переконана, що ця норма може 
бути взята на озброєння і технологами, і тими ж окруж-
ними виборчими комісіями, щоб не допустити пере-
моги тих чи інших кандидатів. Ми маємо випадки на 
місцевих виборах, коли саме завдяки помилкам окруж-
них виборчих комісій, які були допущені в бюлетені, ті 
чи інші вибори визнавалися такими, що не відбулися. 
Мені б дуже не хотілося, щоб таке могло трапитися під 
час загальнонаціональних виборів. 

Я маю честь представляти не лише позицію Інсти-
туту виборчого права, а й групи громадських організа-
цій, які традиційно вже багато років займаються проб-
лемами виборчого права та виборчого процесу. Ми 
сподіваємось, що позиція громадянського суспільства 
буде почута і не буде проігнорована, і вважаємо цей 

круглий стіл хорошим кроком уперед у стосунках вла-
ди і громадянського суспільства. 

Тепер про нашу позицію щодо рекомендацій 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ та деяких ін-
ших питань. 

Насамперед щодо вимоги проживання в Україні 
протягом 5 років, цензу осілості, тобто більш загально 
стосовно пасивного виборчого права. Ми дійшли вис-
новку, що значною мірою ця проблема має політичний 
характер. Можна сперечатися про те, чи може держава 
дозволити собі обирати до парламенту нерезидентів. 
Гадаю, що небагато держав це роблять, у всякому разі 
це не ті держави, які, подібно до України, ще пережива-
ють постколоніальний синдром. Це означає, що якийсь 
ценз було б доцільно зберегти.

Справа в тому, що стосовно нерезидентів досить по-
ширена європейська практика навіть щодо позбавлен-
ня їх активного виборчого права. Лише останнім часом 
створюються певні механізми для голосування грома-
дян за кордоном, а деякі країни й досі цього не дозво-

Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, 
президент Інституту виборчого права
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ляють. Тому щодо цієї рекомендації існує досить сер-
йозна проблема, і посилання на те, що Кодекс належної 
практики у виборчих справах забороняє ценз осілості, 
не відповідає дійсності. У Кодексі це стосується актив-
ного виборчого права (права голосу), а не пасивного, в 
тому числі вимоги 6 місяців проживання – можливої 
вимоги для участі у місцевих виборах.

Мені здається, що для правової системи України 
є інша, значно гостріша проблема, пов’язана з цензом 
осілості – відсутні законодавчі критерії проживання 
в Україні. Ця проблема почалася з відомої справи 
«Мельниченко проти України» в Європейському 
суді з прав людини і повторилася на виборах 2012 
року. Хочу нагадати, що в найбільш відомій справі 
у зв’язку з цим певній особі відмовили в реєстрації 
не тому, що вона не проживала в Україні, а тому, що 
вона неодноразово в’їжджала в Україну з російським 
паспортом. 

І тут виникає ще одна особливість: як нам бути з 
проблемою біпатризму? Чи правильно, що громадянин 
України, який водночас є громадянином іншої держа-
ви, представляє український народ у парламенті? Як 
на мене, то тут знову треба враховувати наш постколо-
ніальний синдром і з розумінням до цього ставитися.

Наголошую, ценз осілості можна зменшувати. 
Однак критерії застосування цього цензу мають бути 
чіткі. І, на моє глибоке переконання, набуття чужого 
громадянства повинно дискваліфікувати особу в па-
сивному виборчому праві. А якщо така обставина ви-
никла щодо члена парламенту, то призводити до втра-
ти мандата.

Що стосується судимості. Це більш серйозне пи-
тання, і воно має юридичний аспект. Ідеться про авто-
матичну дискваліфікацію певної групи громадян щодо 
пасивного виборчого права.

Коротке зауваження про політичну сторону питан-
ня. Навіть якщо в багатьох державах такої заборони не-
має, скажімо чесно, поклавши руку на серце: чи є там 
шанс, що людина, яка була засуджена за злочин, буде 
обрана до парламенту? Ні.

Тому тут справа не в політиці, а в юридичному ас-
пекті. Наприклад, сьогодні Конституція дозволяє об-
рання особи, засудженої за злочин з необережності. 
А якщо ця особа ще відбуває покарання у вигляді по-
збавлення волі? Яким чином вона має реалізувати своє 
пасивне виборче право, перебуваючи в тюрмі?

На наш погляд, тут потрібне уточнення. Можна 
відій ти від автоматичної дискваліфікації осіб із су-
димістю і перейти до індивідуалізації застосування 
такого заходу через запровадження кримінальної 
санкції – поз бавлення права на певний строк бути 
обраним за певні категорії злочинів: важкі, виборчі, 
корупційні чи ще якісь інші. Це дало б можливість 
зняти звинувачення щодо автоматичного позбавлен-

ня права балотуватися і забезпечило б урахування 
конкретних обставин, конкретної особи, якої це сто-
сується.

Наступне – агітація іноземцями. Основний аргу-
мент, який є в зауваженнях і БДІПЛ, і Венеціанської 
комісії, полягає в тому, що заборона агітації іноземця-
ми є порушенням свободи вираження поглядів. Однак 
я хотів би звернути увагу, що насправді іноземці в 
Україні мають цю можливість. Жодних обмежень не 
існує, за винятком участі в агітації. Справа в тому, що 
участь в агітації – це не просто свобода вираження по-
глядів, це вплив на формування волі народу. А це вже 
участь у формуванні влади. Тому участь іноземців в 
агітації – дещо інше, ніж лише свобода вираження по-
глядів.

Хотів би нагадати достатньо відоме рішення 
Європейського суду з прав людини у справі Боуман 
проти Сполученого Королівства, де, власне, і йдеться 
про можливість конфлікту між свободою вираження 
поглядів і принципами вільних і рівних виборів. У 
цьому рішенні Суд доходить висновку, що такий кон-
флікт можливий, і тоді треба віддати перевагу прин-
ципу вільних і рівних виборів, а на свободу виражен-
ня поглядів під час виборчого процесу можуть бути 
накладені обмеження, які в інший час були б непри-
пустимими. Зауважимо: це не Україна придумала, це 
сказав Європейський суд з прав людини. 

Тому йдеться не про те, чи можуть взагалі існу-
вати обмеження, чи не можуть. Такі обмеження іс-
нувати можуть. Питання в тому, щоб вони були 
ще й розумні і необхідні в демократичному сус-
пільстві. І тут я хочу відіслати до іншого рішення 
Європейського суду з прав людини – Жданока проти 
Латвії, де уважно аналізується система проведення 
виборів у державі, і Суд доходить висновку, що цю 
систему слід оцінювати з урахуванням соціально-
політичної ситуації в державі, у тому числі її не-
давньої історії. Знову ж, враховуючи нашу недавню 
історію, вважаємо, що тут потрібні дуже виважені 
підходи. Не секрет, що сьогодні ключові позиції по-
літики України як держави опинилися в цент рі про-
тилежних прагнень деяких центрів світового впливу. 
Якщо предметом роздратування і тиску стає зви-
чайний шоколад, то чого ми повинні сподіватися на 
виборах? Зрештою, такі прецеденти у нас уже були. 
І ця норма недаремно з’явилася в законі.

Участь в агітації може бути дуже різною, тому хочу 
ще раз звернути увагу на одну обставину. Скажіть, будь 
ласка, ви можете собі уявити участь іноземця в агітації 
за українські гроші? Це завжди будуть гроші зарубіж-
ні. Але ж, колеги, заборона фінансування політичних 
процесів з-за кордону є практично європейським стан-
дартом навіть для країн ЄС. Тому про що ми маємо тут 
говорити?
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Щодо подвійної юрисдикції виборчих спорів. Я 
підтримую ту позицію, яка вже неодноразово вислов-
лювалась. Такої проблеми в Україні немає. Протягом 
ось уже років 15, як я займаюсь цими питаннями, 
жодного реального конфлікту юрисдикції в Україні 
не виникало. Виборче законодавство в Україні чіт-
ко передбачає пріоритет судової юрисдикції, однак 
статті 55 і 124 Конституції України гарантують гро-
мадянам право звернення до суду і поширення юрис-
дикції судів на всі правовідносини в Україні. Таким 
чином, вилучити певні предмети спору з юрисдикції 
суду ми не можемо, Конституція нам цього не доз-
воляє. Розв’язати цю проблему, як зазначено в ре-
комендаціях, означає вилучити ці питання взагалі з 
юрисдикції виборчих комісій. Але не тільки стаття 
40 Конституції, яка гарантує право на звернення до 
органів влади, не дозволяє цього, а й саме адмініст-
рування виборчим процесом без права розглядати 
виборчі спори втрачає сенс. 

Хочу нагадати: найперше повноваження ЦВК – це 
забезпечення однакового застосування законодавства 
про вибори на всій території України. Як можна це за-
безпечити, не маючи права розглядати спори і прий-
мати щодо них рішення? Таким чином, це просто пе-
ретворить виборчі комісії у технічні бюро з організації 
виборів без права будь-якого адміністрування і конт-
ро лю. Такого немає в жодній країні. 

Ще раз хочу підкреслити: можна уточнювати зако-
нодавчі норми щодо співвідношення двох юрисдикцій, 
можна давати додаткові гарантії щодо того, аби судова 
юрисдикція була пріоритетною і комісії не втручались 
у рішення судів, а їх виконували. Однак скасовувати 
адміністративну юрисдикцію – це означає порушити 
не тільки права громадян, а й розвалити організацію 
виборчого процесу. 

Є декілька питань, пов’язаних з Конституцією, які 
ми пропонували б теж обговорити тут. Перше з них  – 
це конституційні гарантії принципу періодичності ви-
борів. 

На жаль, сьогодні існують певні дискусії навко-
ло цього принципу. Так, наприклад, відоме рішення 
Конституційного Суду, яке викликало багато запи-
тань, стверджує, що повноваження органів, встановле-
ні Конституцією, в певних випадках (кимось?) можуть 
бути продовжені. Це цікаве питання, але, мені здається, 
що Конституція мала би дати на це чітку відповідь, бо 
загальновизнано і у вітчизняній науковій літературі, і 
в зарубіжній, що принцип періодичності означає якраз 
навпаки – строк повноважень може бути скорочений, 
але продовжений бути не може.

Значною мірою це пов’язано з непослідовністю 
Конституції у механізмах призначення виборів. Так, 
чергові вибори народних депутатів України не при-
значаються. Чергові вибори Президента України і чер-

гові місцеві вибори призначаються. У чому сенс цих 
відмінностей, незрозуміло. Проте виникають питан-
ня, які теж сьогодні дискутуються у суспільстві: а що 
буде, якщо суб’єкти призначення виборів їх не призна-
чать? Враховуючи недавню ухвалу Вищого адміністра-
тивного суду України, який заявив, що бездіяльність 
Верховної Ради України адміністративним судам не 
підвідомча, виходить, що непризначення виборів стає 
просто безкарним механізмом зловживань. 

Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб при-
наймні для чергових виборів, а, можливо, і для поза-
чергових, передбачити механізм не призначення, а 
проголошення їх у строки, безпосередньо встановлені 
Конституцією.

Ще одне питання, яке б я хотів порушити, – це голо-
сування за кордоном.

Реалізована під час виборів 2012 року пропозиція 
нанесла істотну шкоду Україні. Я маю на увазі обме-
ження обсягу права голосу громадян, які перебува-
ють за кордоном. При цьому було порушено 8 статей 
Конституції України. По-перше, це стаття 3, яка каже, 
що забезпечення прав людини – це основний предмет 
уваги держави; по-друге – стаття 22, яка вважає, що 
конституційні права гарантуються (а право голосу – 
це конституційне право), і не допускається звуження 
змісту й обсягу конституційних прав; стаття 157 за-
бороняє навіть зміни до Конституції, які обмежують 
права людини і громадянина. Стаття 24 забороняє 
дискримінацію за місцем проживання, стаття 64 за-
бороняє обмеження законом конституційних прав, 
стаття 70 встановлює обсяг права голосу, а стаття 71 
гарантує рівне право голосу на всіх виборах, що під-
тверджується статтею 76 стосовно виборів народних 
депутатів України.

В усіх міжнародних документах – від статті 3 
Першого протоколу і статті 25 Міжнародного пакту 
про громадянські політичні права до Кодексу належної 
практики у виборчих справах Венеціанської комісії – 
формальна рівність права голосу, тобто рівна кількість 
голосів у всіх виборців є альфою і омегою. Відійти від 
цього – означає грубо порушити принцип рівного ви-
борчого права. 

На превеликий жаль, на останніх парламентських 
виборах це грубе порушення відбулося, і мені дуже 
шкода стверджувати, що це було зроблено за пропози-
цією деяких наших західних колег. Це річ, мені здаєть-
ся, яку ми повинні пам’ятати. 

Міжнародні виборчі стандарти для нас вкрай важ-
ливі, однак ми повинні також усвідомлювати, що вони 
не забороняють встановлювати вищі стандарти в сво-
їй державі. Такий вищий стандарт у цьому відношенні 
встановлений Конституцією України: обмеження пра-
ва голосу для громадян, які перебувають за кордоном 
(а тим більше – за межами «свого» виборчого округу), 
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Удосконалення законодавства

Конституцією України не передбачені. Тому, коли 
ми обговорюємо внесення тих чи інших змін до ви-
борчого законодавства, звернімося спочатку до нашої 
Конституції – може, вона пропонує щось краще.

І останнє. Якщо сьогодні немає політичної волі до 
кодифікації виборчого законодавства, то принаймні 
якісь мінімально необхідні кроки до його уніфікації 
вкрай необхідні.

Ось ілюстрація. Закон України «Про вибори народ-
них депутатів України» запровадив поняття постійних 
виборчих дільниць. Але Закон України «Про вибори 
Президента України» їх не передбачає і не знає: утво-
рення виборчих дільниць є одним із етапів виборчого 
процесу. Те ж у Законі про місцеві вибори. Отже, ми 

маємо пряму колізію. Варто подумати про те, щоб у нас 
принципово не мінялося законодавство залежно від 
того, кого ми обираємо.

Те саме стосується й інформаційного забезпечення 
виборів. Хороший крок зроблений Законом України 
«Про вибори народних депутатів України». Однак у 
двох інших виборчих законах цього немає. Виникає за-
питання, чому ми міняємо правила залежно від виду 
виборів?

Тому не варто обмежуватися лише питаннями 
вдосконалення законодавства про вибори народних 
депутатів України, а треба обговорювати питання од-
наковості регулювання принаймні подібних виборчих 
процедур різними законами про вибори. 

Рекомендації Венеціанської комісії та ОБСЄ 
(БДІПЛ) щодо необхідності «кодифікації усього ви-
борчого законодавства в єдиний виборчий закон» 
наша політична сила (Компартія України) загалом 
підтримує. Прийняття Виборчого кодексу, стабіль-
ність виборчого законодавства – це перевага, необ-
хідність і значення якої навряд чи потрібно доводи-
ти. Мені доводилося брати участь у розробці проекту 
Кодексу в парламентській комісії, яку свого часу 
очолював Ю.Б. Ключковський. Був створений не-
поганий, на мій погляд, документ, який міг би бути 
темою для обговорення. Однак,  на жаль, цього досі 
не сталося.

Звісно, конкретні організаційні й організаційно-
технічні питання, такі як тривалість виборчих кампа-
ній, комплектування виборчих комісій, підготовка їх 
членів, формування виборчих фондів, порядок оскар-
ження рішень виборчих комісій, передвиборна агітація 
та  інформаційне забезпечення виборчого процесу, фі-
нансування виборчої кампанії тощо, можуть обговорю-
ватись. За бажання і політичної волі парламентарів, де-
путатських фракцій досягти узгодження позицій з цих 
питань, переконаний, можна.

Поділяю висловлену у Висновку Венеціанської ко-
місії думку щодо надмірної деталізації, зокрема Закону 
про всеукраїнський референдум. Основна причина 
того, що справа з прийняттям Виборчого кодексу не 
просувається, полягає, на мій погляд, у відсутності 
узгодженої позиції з приводу того, чи має бути закріп-
лена у Кодексі система (системи) виборів (для парла-
ментських і місцевих виборів).

Тут знаходить підтвердження відома істина: закони, 
що стосуються виборчого права, відображають співвід-
ношення політичних сил і є закріпленням результатів 
певної боротьби. Кожна політична сила прагне домог-
тись ухвалення такого закону, який забезпечував би у 
конкретних умовах зміцнення її позицій у представ-
ницькому органі, який обирається. А оскільки умови 
змінюються, підходи політичних партій до системи 
виборів теж змінюються. Це наочно показала минула 
парламентська виборча кампанія. В правлячій пар-
тії – Партії регіонів – враховували, що в суспільстві 
дедалі виразніше виявляється зниження довіри до 
неї, до Президента В. Януковича, і тому далекогляд-
но передбачили, що в таких умовах запобіжником для 
збереження її позицій у парламенті може бути не про-
порційна система, за якою обирався попередній склад 
Верховної Ради України, а змішана. Доречно нагадати, 
що на нараді в Міністерстві юстиції України за участю 
представників політичних партій, на розгляд якої був 
внесений проект виборчого закону, тодішній міністр 
юстиції сказав: «Обговорюйте, вносьте пропозиції 
щодо будь-якого питання, окрім питання про систему 
виборів – це питання вирішене і обговоренню не під-
лягає...» Отака в нас демократія...

Правда, владі не вдалося реалізувати не тільки 
«програму-максимум» – завоювати кваліфіковану кон-
ституційну більшість у парламенті – здобути не менше 
300 мандатів, а навіть просту більшість – не менше 226 
мандатів. Але найбільшу фракцію – за рахунок частини 
депутатів-одномандатників – сформовано.

Георгій КРЮЧКОВ,
народний депутат України III–IV скликань
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Думки фахівців

Так ми вийшли на вибори зі змішаною системою, 
яка ввібрала в себе всі вади і мажоритарної, і зміша-
ної (в нашому, українському, застосуванні) систем. 
У результаті країна одержала парламент, склад якого 
викривлено відображає політичні уподобання  україн-
ського суспільства (не беручи до уваги професійних і 
моральних якостей багатьох кандидатів).

Комуністична партія, за кандидатів якої в одноман-
датних округах віддали свої голоси майже два мільйо-
ни виборців, не дістала жодного мандата.

Вважати справедливою таку систему ми не можемо. 
Не узгодивши з усіма політичними силами, представ-
леними у Верховній Раді, питання – чи закріплюва-
ти у Виборчому кодексі систему (системи) виборів і, 
якщо закріплювати, то яку саме, важко розраховува-
ти на можливість ухвалення Верховною Радою цього 
Кодексу.

Щодо системи виборів. На наш погляд, вона по вин-
на вирішувати кілька завдань, що непросто.

По-перше, закон має гарантувати громадянам 
можливість реалізувати конституційне право вільно 
обирати і бути обраним до представницьких органів 
влади; по-друге, забезпечувати належне пред став-
ницт во в парламенті наявних у суспільстві по лі-
тичних течій, тобто відображати політичне обличчя 
суспільства і водночас сприяти прискоренню його 
політичної структуризації, що особливо важливо для 
нашої країни, де зараз зареєстровано більше двохсот 
політичних партій, відмінності між більшістю з яких, 
коли брати до уваги їхні програми, важко встанови-
ти. Тут виникають непрості (оскільки вимагають по-
літичного вирішення) питання, насамперед про ви-
соту «порогу» для проходження партій у Верховну 
Раду, про політичні блоки та ін.; по-третє, створюва-
ти умови для того, щоб виборці знали, кого вони оби-

рають, і забезпечувати можливості зв’язків зі своїми 
обранцями.

Слід сказати і про таке. Змішана система, крім ін-
шого, фактично вводить дві категорії народних депута-
тів, статус яких дещо відрізняється, що не передбачено 
чинною Конституцією України. Вирішити проблему 
системи виборів у наших умовах непросто. Адже ми 
випробували і мажоритарну, і пропорційну, і змішану 
системи. Але жодна з них  себе не виправдала (окрім, 
можливо, системи, за якою обирався перший склад пар-
ламенту (ще до проголошення незалежності України). 
Хоча в інших країнах застосовуються різні системи, і 
вони в умовах цих держав спрацьовують.

На мою думку, це пояснюється нинішнім станом 
українського суспільства – не тільки рівнем його полі-
тичної культури, а й безпрецедентною корумпованістю 
усіх ланок державного апарату, відсутністю єдності в 
суспільстві, гостротою політичного протистояння. Ми 
схиляємось до того, що усуненню чи суттєвому змен-
шенню негативів при організації парламентських ви-
борів може сприяти проведення їх за пропорційною 
системою з так званими відкритими списками. За та-
кою системою, коли в багатомандатних округах оби-
ратимуться не більше 10 народних депутатів з числа 
кандидатів, висунутих політичними партіями, а також 
самовисуванців, виборці знатимуть, кого персональ-
но вони обирають, з ким можуть мати зв’язок, і – що 
дуже важливо – партії не втрачатимуть голоси, подані 
за їх кандидатів. При цьому теж виникають непрості 
організаційно-технічні питання. Але за наявності по-
літичної волі й вони можуть бути вирішені.

Чи погодиться нинішня влада в умовах сьогоден-
ня на такий варіант, сказати важко. А без цього – пов-
торюю – говорити про ухвалення найближчим часом 
Виборчого кодексу дуже проблематично.
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Організація виборів

В офіційному відкритті конференції взяли участь го-
лова Національної виборчої комісії країни-організатора 
пан Стефан Яворскі, Генеральний секретар АОВЄ 
пан Жолт Солнокі, інші офіційні особи. Нагадаємо, 
Асоціація організаторів виборів країн Європи була ство-
рена в 1991 році і сьогодні налічує 27 країн-учасниць. 
Україна є членом АОВЄ з 1992 року.

Програмою Конференції було передбачено прове-
дення пленарних засідань та семінарів, присвячених 
темам розвитку виборчих технологій з початку 2000 
року; соціальним медіа як новому феномену у ви-
борчому процесі; викликам розвитку інформаційних 
технологій та їх ролі у виборчому процесі, а також 

шляхам розвитку інновацій у модернізації виборчого 
процесу.

У рамках Конференції Асоціації відбулося чергове 
засідання Генеральної Асамблеї цієї міжнародної орга-
нізації, в якому взяв участь А. Магера. 

Під час заходу були заслухані звіти центральних ви-
борчих органів держав-учасниць Асоціації про роботу, 
проведену за минулий рік, окреслені стратегічні цілі на 
2014–2019 роки та прийнято заявку ЦВК Киргизстану 
щодо надання їй інституційного членства в організації. 

Крім того, шляхом голосування було визначено місце 
проведення наступної, 23-ї, конференції, а саме – місто 
Бухарест, Румунія. 

Інформаційно-комунікаційні 
технології у виборчому процесі

12–14 вересня у Варшаві (Польща) проходила 22-га щорічна конференція Асоціації 
організаторів виборів країн Європи, організована Національною виборчою комісі-
єю Республіки Польща у співпраці з Секретаріатом АОВЄ, яка була присвячена ролі 
інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних медіа у виборчому процесі.

Україну на заході представляв заступник Голови Центральної виборчої комісії 
Андрій Магера, який виступив із доповіддю на тему: «Інформаційно-технічне забез-
печення виборів в Україні».
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Також відповідно до усталеної практики було ухва-
лено одностайне рішення про присвоєння почесного 
членства колишнім Головам Центральних виборчих ко-
місій України та Грузії В. Шаповалу та З. Харатішвілі, а 
також чинному керівнику Федерального виборчого ін-
ституту Мексики д-ру Л. Вальдесу. 

За результатами проведення конференції було схва-
лено Варшавську декларацію «Щодо ролі інформаційно-
комунікаційних технологій та соціальних медіа у ви-
борчому процесі». Декларація покликана зафіксувати 
основні домовленості учасників та принципи викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій та впли-
ву соціальних медіа на виборчий процес, серед яких:

• принципи прозорості та відповідальності цент-
ральних виборчих органів у процесі впровадження та за-
стосування інформаційно-комунікаційних технологій;

• принципи співпраці з соціальними медіа під час 
виборчого процесу, використання їх в якості комуніка-
ційної платформи між центральним виборчим органом 
та виборцями, спостерігачами та іншими учасниками 
виборчого процесу.

У 2000 році на дев’ятій щорічній конференції АОВЄ, 
яка проходила також у Варшаві, обговорювались про-
блеми запровадження використання інформаційних 
технологій на виборах.

За час, що минув відтоді, відбувся стрімкий розвиток 
технологій, використовуваних у всіх сферах суспільного 
буття. Це значною мірою стосується й виборчих проце-
дур, причому не тільки комп’ютеризації в її різних про-
явах, а й збільшення можливостей інформування, на-

вчання та залучення всіх учасників виборчого процесу.
Відтак 2000-й був роком обговорення щойно впрова-

джених інформаційних технологій у виборче середови-
ще, тоді як 2013 став роком аналізу та підсумовування 
технологізації виборчого процесу. Нині ці питання роз-
глядаються під новим кутом зору і визначаються нові 
цілі на майбутнє з урахуванням нових реалій суспільно-
го буття та розвитку ІСТ.

Теми електронного голосування та підрахунку голо-
сів останнім часом часто піднімалися на різних рівнях, 
однак використання ІCT у виборах є більш всеохоплю-
ючим. Сьогодні важко уявити роботу виборчих комісій 
без автоматизованих систем, використовуваних на ба-
гатьох етапах виборчого процесу (наприклад, утворен-
ня виборчих округів, фінансування виборів, реєстра-
ція виборців, підрахунок голосів і підбиття підсумків 
голосування тощо). На часі – широке впровадження і 
використання ІCT у процесі підготовки та організації 
проведення виборів, удосконалення методів роботи й, 
відповідно, придбання сучасної техніки.

Ця конференція стала форумом, де було представле-
но новітні досягнення у галузі застосування сучасних ме-
тодів роботи і технологій, що їх забезпечують; визначено 
технологічні завдання, які постали перед організатора-
ми виборів, їхню відповідальність за забезпечення ін-
формаційної безпеки та прозорість виборчих процедур. 
Участь у конференції взяли 155 учасників із 40 країн, 
серед яких представники центральних виборчих органів 
держав-учасниць Асоціації, міжнародних організацій та 
експерти з питань виборчого процесу та технологій. 

Учасники 22-ої щорічної конференції Асоціації організаторів виборів країн Європи. Варшава, 2013 рік.
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(i) Підтверджує, що Асоціація організаторів виборів 
країн Європи, також відома як АОВЄ, створена для про-
фесійного управління виборчим процесом і ефективно-
го використання технологій в управлінні виборами; 

(ii) ще в 2000 році АОВЄ вперше визнала важливість 
інформаційних комунікаційних технологій в організації 
виборів, і, більше того, Асоціація продовжила працюва-
ти над ефективним просуванням і використанням тех-
нологій для вдосконалення проведення демократичних 
прозорих виборів; 

(iii) зауважує, що хоча соціальні ЗМІ не можуть конт-
ролюватися організаціями управління виборами, Асоціа-
ція пропонує виборчій владі цінний інструмент для по-
ширення інформації серед виборців, який може бути 
корисним для заохочення більшої активності виборця; 

(iv) усвідомлює, що використання соціальних ЗМІ у 
виборах має свої переваги і недоліки; 

(v) визнає, що постійно зростаюча кількість вибор-
ців, особливо молодих, використовують соціальні ЗМІ 
як первинне джерело інформації.

Таким чином, зараз Асоціація організаторів виборів 
країн Європи і учасники цьогорічної варшавської кон-
ференції пропонують розглянути наступне:

Стаття 1. Роль інформаційних та 
комунікаційних технологій у виборах

1. Важливо, щоб організації управління виборами 
скористалися перевагами інформаційних та комуніка-
ційних технологій (ICT) в управлінні виборами. 

2. При застосуванні нових систем ICT для виборчо-
го процесу дуже важливо, щоб вони мали достатній за-
хист з метою забезпечення чесності виборів і уникнення 
можливості маніпулювання інформацією для зловмис-
них цілей. 

3. Коли організації управління виборами використо-
вують системи ICT і устаткування, важливо спонукати до 
конкурентоспроможних дій, щоб забезпечити повну про-
зорість і бути певним, що системи ICT відповідають усім 
вимогам безпеки для поліпшення виборчого процесу. 

4. Організації управління виборами повинні розгля-
дати використання технологій ICT для різних видів ді-
яльності, у тому числі виборчого управління, передачі 

результатів виборів, реєстрації виборців і голосування, і 
більше того, стандарти для цих технологій повинні спів-
відноситися з іншими міжнародними визнаними стан-
дартами. 

5. Беручи до уваги потенціал автоматизованих сис-
тем голосування, організації управління виборами по-
винні зацікавлювати до обгрунтованого планування і 
підтримки всіх заінтересованих сторін, щоб бути впев-
неним у достатньому прийнятті громадянами нової тех-
нології голосування. 

6. Ключовим елементом запровадження і викорис-
тання автоматизованих систем голосування є наявність 
достатнього незалежного тестування, сертифікації і 
контролю, а також функціонування на основі повної 
прозорості.

Стаття 2. Роль соціальних ЗМІ у виборах

1. Організації управління виборами вимушені визна-
ти факт, що соціальні ЗМІ – існуюче явище, яке забез-
печує середовище, котре може формувати позицію ви-
борців і таким чином впливати на виборчу активність, 
що істотно впливає на результати виборів. 

2. Соціальні ЗМІ мають бути використані як ефек-
тивна платформа для комунікації між організаціями 
управління виборами, виборцями і кандидатами перед, 
під час і після виборів. 

3. Організації управління виборами повинні підтри-
муватися присутністю на соціальних медіаплатформах 
і використовувати соціальні ЗМІ як інструмент поши-
рення важливої інформації серед виборців і, більше того, 
для залучення молодих виборців до виборчого процесу. 

4. Організації управління виборами вимушені обго-
ворювати використання соціальних ЗМІ для інших ці-
лей, залежно від країни, як, наприклад, інструмент для 
управління кризою впродовж виборів або для інформу-
вання виборців про потенційні відхилення від правил. 

5. Організації управління виборами повинні сприяти 
тому, щоб соціальні ЗМІ не підривали основні принци-
пи демократичних виборів, і результат постанови має 
обговорюватися далі. 

6. Організації управління виборами повинні обмінюва-
тися досвідом використання соціальних ЗМІ у виборах.

ВАРШАВСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ *
про роль інформаційних та комунікаційних технологій і соціальних ЗМІ у виборах
(офіційний звіт з 22-ї щорічної конференції АОВЄ у Варшаві, Польща, 12–14 вересня 2013 року).

ASSOCIATION OF EUROPEAN 
ELECTION OFFICIALS

АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАТОРІВ 
ВИБОРІВ КРАЇН ЄВРОПИ

*    Неофіційний переклад українською мовою



27ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії №3 (27) 2013 р.

 

Питання вдосконалення

Греція – батьківщина демократії. Улюбленим мето-
дом голосування в Давній Греції було вкидання кольо-
рових камінчиків у скриньку. Цей метод ліг в основу 
практики маркування виборчих бюлетенів і розміщення 
їх у скриньці.

З 1974 по 2013 рік число виборчих демократій зрос-
ло з 39 до 122. Більшість демократій використовують 
традиційні паперові бюлетені й скриньки. Останні до-
сягнення в галузі інформаційних технологій привели 
до того, що деякі країни почали використовувати нові 
технології голосування для проведення вільних і прозо-
рих виборів.

Технології голосування є цінним інструментом, але 
не панацеєю. Професійна виборча адміністрація неза-
мінна. Органи управління виборами розглядають нові 
системи голосування; їм рекомендується зосереджу-
вати увагу на таких факторах, як вартість, зручність 
використання, точність, надійність і безпека. При пра-
вильному застосуванні технології голосування можуть 
підвищити і якість демократичних виборів, і активність 
виборців.

Технології виборів у світі

Перше в світі механізоване обладнання для голосу-
вання було запатентовано в США 1892 року. Протягом  
сторіччя США були практично єдиним постачальником 
обладнання для голосування на всьому ринку. Системи, 
які використовувались у США, містили в собі обладнан-
ня з важелем, обладнання для перфорації, безпосереднє 
електронне голосування (DRE) і обладнання, що читає 
оптичні знаки (OMR).

Президентські вибори 2000 року в США привели до 
прийняття Закону «Допоможи Америці проголосувати» 
(HAVA). Цей Закон надав штатам і муніципалітетам 
близько 3 млрд американських доларів, щоб модерні-
зувати обладнання для голосування. У деяких штатах, 
таких як Флорида та Нью-Йорк, ці федеральні засоби 
використовували для того, щоб модернізувати їхнє об-
ладнання для голосування.

Відповідно до  закону HAVA сформована Комісія 
США зі сприяння виборам (ЕАС), яка здійснює нагляд 
за грантами, одержуваними штатами і муніципалітета-
ми на модернізацію системи голосування. ЕАС також 
бере участь у тестуванні відповідності та сертифікації 
обладнання для голосування, придбаного за рахунок 
федеральних коштів. ЕАС додатково працює і як  коор-
динаційний центр з належної практики виборів у США.

У США основними системами голосування є систе-
ми OMR і DRE. Через побоювання з приводу безпеки 
голосування багато зайнятих на виборах посадових осіб 
вимагають, щоб обладнання DRE мало паперовий звіт 
про голосування.

Прийняття закону про голосування військовослуж-
бовців і тих, хто мешкає за кордоном, у 2009 році під-
штовхнуло членів виборчих комісій спростити голо-
сування для громадян США, які живуть за кордоном, 
давши їм можливість голосувати з використанням 
електронних систем. Деякі штати провели тестування 
інтернет-технологій. Державні чиновники розробляють 
низку нових ініціатив, спрямованих на полегшення го-
лосування поза країною за допомогою Інтернету. Одним 
із прикладів є ініціатива держсекретаря штату Колорадо 
Скотта Гесслера, який працює з компанією «Everyone 
Counts» з метою надання можливості виборцям голосу-
вати за допомогою технології іPad.

У Латинській Америці Бразилія використовує об-
ладнання DRE з 1989 року. Оновлена версія бразиль-
ської системи голосування була успішно використана 
на президентських виборах у 2010 році. Венесуельці 
вперше проголосували на обладнанні OMR 1998 року. 
Національна виборча рада Венесуели перейшла на об-
ладнання DRE виробництва корпорації «Smartmatіc» у 
2004 році. Система DRE успішно використовувалася на 
всіх наступних венесуельських виборах.

У Європі обладнання для голосування почали за-
стосовувати голландці в 1969 році. На початку 1990-х 
років Міністерство внутрішніх справ Голландії запро-
вадило електронне голосування. У 2000 році майже 90% 
голландських виборців використали обладнання DRE. 
На жаль, внаслідок тиску з боку противників техноло-
гії на виборах у 2008 році в Голландії повернулися до 
традиційних паперових бюлетенів. У 2012 році в Бельгії 
успішно використовувалися системи DRE для парла-
ментських виборів.

У 1990-х роках Асоціація виборчих комісій і Виборча 
комісія Великої Британії організували експерименталь-
ні вибори з використанням сучасних технологій голосу-
вання. Чинне законодавство Великої Британії дозволяє 
це робити тільки для місцевих і парламентських виборів 
Європейського Союзу. Останнім часом  небажання ви-
користовувати обладнання для голосування у цій країні 
зросло. Винятком став Лондон, де була успішно застосо-
вана система голосування OMR на місцевих виборах у 
2008 та 2012 роках.

ТЕХНОЛОГІЇ ГОЛОСУВАННЯ: ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ

Річард У. СУДРІЄТТ, 
Президент Центру дипломатії й демократії (США)
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Росія успішно використовує системи голосування 
OMR з 1996 року. Останнім часом  Центральна виборча 
комісія Російської Федерації запровадила систему DRE, 
яка нині широко застосовується в цій країні. Франція 
використовувала DRE та інтернет-технологію голосу-
вання на експериментальній основі. 2011 року і місцеві 
вибори в Норвегії проводяться через Інтернет. Естонія 
запровадила інтернет-голосування для використання на 
всіх виборах.

Індійська виборча комісія успішно застосувала сис-
тему голосування DRE у 2004 та 2009 роках. Ця система 
отримала широке визнання з боку виборців і учасників 
виборів.

В Австралії інтернет-голосування було використано 
на виборах у Новому Південному Уельсі. Члени австра-
лійських військових збройних сил також можуть голо-
сувати за допомогою Інтернету.

У 2010 році філіппінці використали систему голо-
сування OMR, яку поставляє «Smartmatіc Corporatіon». 
Завдяки швидкій передачі результатів вони довідалися 
про переможця президентських виборів протягом 48 го-
дин. Система голосування OMR буде знову використо-
вувалися на виборах 2013 і 2016 років.

Суперечки про застосування 
виборчих технологій

Автоматизовані системи голосування пропонують 
багато переваг з погляду  економії витрат, точності та 
швидкої передачі результатів. Однак противники ви-
борчих технологій голосно висловлюють свою думку і 
лобіюють відмову від автоматизованих систем голосу-
вання на користь ручного заповнення паперових бюле-
тенів. Кілька членів Конгресу США представили проект 
закону про заборону системи голосування DRE.

Противники виборчих технологій змушують замис-
литися про надійність і безпеку нових технологій голо-
сування. Цей скептицизм стосовно   виборчих технологій 
підриває цілісність виборчого процесу в очах виборців. 
Парадоксально, що в XXІ столітті люди довіряють тех-
нологіям для фінансових транзакцій, але не наважують-
ся використати їх же для проведення виборів.

Вибори посадових осіб повинні проводитися акурат-
но, щоб уникнути помилок, які можуть порушити ціліс-
ність застосування автоматизованих систем голосуван-
ня. Ірландські вибори 2004 року дають нам уявлення 
про невдалу спробу впровадження нових технологій 
голосування. Ірландський уряд купив обладнання DRE 
за 52 млн доларів практично без участі виборців і учас-
ників виборів. Скептики стосовно   виборчих технологій 
примусили уряд Ірландії повернутися до паперових бю-
летенів.

Незважаючи на зусилля Ради Європи в створенні 
технічних стандартів для електронного голосування в 
2004 році, впровадження виборчих технологій триває в 
Європі з великим небажанням. Тиск з боку противників 

технологій гальмує поширення автоматизованих систем 
голосування в Європі.

Учасники виборів повинні бути в змозі продемон-
струвати переваги технологій голосування. Країни 
з більшими відстанями між населеними пунктами 
можуть мати користь, застосовуючи технології з ме-
тою надання швидких і точних результатів виборів. 
Оповіщення про результати виборів дає змогу уник-
нути громадянських заворушень і зміцнити довіру до 
виборчого процесу.

Рекомендовані дії

Впровадження автоматизованих систем голосування 
мають включати такі кроки:

Техніко-економічне обґрунтування
Коли виборчі органи розглядають можливість вико-

ристання автоматизованої системи виборів, вони спочат-
ку повинні зробити техніко-економічне обґрунтування, 
яке фокусується на таких питаннях, як стан сучасних 
технологій, поточна діяльність постачальників, вартість, 
безпека, точність і простота використання.

Поступове впровадження
Для успішної реалізації нової системи голосуван-

ня необхідний час для підготовки. Виборчі органи по-
винні брати участь у ретельному плануванні та вдум-
ливому впровадженні нових систем голосування. 
Експериментальні вибори і моделювання допомагають 
у створенні громадської підтримки нової системи голо-
сування й освіти виборців і учасників виборів.

Конкурсні торги
Виборчі органи повинні проводити всі закупівлі ре-

тельно і з використанням прозорих і відкритих проце-
дур торгів. Особливу увагу має бути приділено ясним, 
точним і ретельно підготовленим тендерним докумен-
там. Добре реалізований процес закупівель приведе до 
економічно ефективних і успішних закупівель.

Легковикористовувані виборчі технології

Виборчим органам рекомендується проводити дослі-
дження у фокус-групах, включаючи демонстрації облад-
нання для голосування, щоб переконатися, що ці систе-
ми зручні для виборців. Для зміцнення довіри до нових 
систем голосування дуже важливо, щоб виборці могли 
легко зрозуміти, як використати ці технології.

Незалежне тестування і сертифікація
Автоматизовані системи голосування вимагають не-

залежного тестування і сертифікації. Ретельне тестуван-
ня апаратного та програмного забезпечення для систем 
голосування має велике значення для виборців у питан-
ні підтримки їхньої довіри до виборчого процесу. Велике 
незалежне тестування обладнання допомогло зберегти 
довіру населення Філіппін до системи OMR, яка була 
успішно використана на виборах 2010 року.
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Питання вдосконалення

Залучення учасників виборів
Виборчі органи повинні проводити заходи щодо 

залучення людей до виборів, інформуючи їх про авто-
матизовані системи голосування. Рекомендується їх 
проводити з відома і за сприяння політичних партій, 
громадянського суспільства, урядових посадових осіб, 
засобів масової інформації та виборців. Моделювання 
виборів забезпечує корисну можливість створення гро-
мадської підтримки застосування автоматизованих сис-
тем голосування.

Підготовка організаторів виборів і освіта виборців
Належна підготовка членів виборчих органів може 

збільшити успіх застосування нових систем голосування. 

Навчальні матеріали, саме навчання допомагають інфор-
мувати виборців про застосування нових технологій.

Висновок

Організатори виборів роблять величезний внесок у 
формування глобальної дискусії з питання застосуван-
ня виборчих технологій. Важлива роль виборчих орга-
нів полягає в тому, щоб переконати виборців у тому, що 
вони можуть довіряти виборчим технологіям.

Хороша організація та професіоналізм у підготовці до 
виборів незамінні. Вдумливе та добре сплановане впрова-
дження нових технологій голосування ясно дасть зрозу-
міти кожному виборцеві, що його голос буде врахований.

В XXI веке новейшие избирательные технологии 
стали для граждан серьезным ресурсом, позволяющим 
оказывать влияние на политику Российского государ-
ства посредством участия в выборах.

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации рассматривает их как действенный ин-
струментарий обеспечения открытости избиратель-
ной системы, расширения возможностей реализации 
избирательных прав граждан, контроля общественнос-
ти за избирательным процессом, исключения возмож-
ностей манипуляции в ходе и при подведении итогов 
выборов. ЦИК России уделяет большое внимание обес-
печению развития избирательных технологий, опира-
ясь на созданную к настоящему времени нормативно-
правовую базу, представленную федеральными 
законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О Государственной автоматизирован-
ной системе Российской Федерации «Выборы» и 
нормативно-правовыми актами ЦИК РФ.

Позвольте более подробно остановиться на основных 
технологических решениях, получивших свое развитие 
или разработанных и внедренных в период с 2000 по 
2013 годы.

Характерным признаком современного избиратель-
ного процесса является его автоматизация. В 1994 году 
была создана Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы», применяе-

мая для обеспечения автоматизации информационных 
процессов подготовки и проведения выборов и рефе-
рендумов, обеспечения деятельности избирательных 
комиссий, а также для решения в установленном по-
рядке задач, не связанных с выборами. Сегодня ГАС 
«Выборы» – крупнейшая по количеству выполняемых 
функций информационная система России. Она 
охватывает 83 субъекта РФ. Работу системы обеспечива-
ют 12 сервисных центров в 9 часовых зонах. Более 3000 
работников информационных центров избирательных 
комиссий субъектов РФ задействованы в обслужива-
нии системы.

Структура ГАС «Выборы» повторяет структу-
ру избирательной системы Российской Федерации: 
ЦИК России – избирательные комиссии субъектов 
Федерации – территориальные избирательные комис-
сии – представлена на слайде. Система состоит из сети 
связи и передачи данных, комплексов программно-
технических средств на всей территории страны, еди ного 
программного обеспечения и унифицированных проце-
дур обработки информации на всех уровнях и обладает 
высокозащищенной информационно-технологической 
структурой.

С применением системы обеспечиваются сбор и об-
работка сведений о подготовке и проведении выборов 
и референдумов, оперативное суммирование данных 
об итогах голосования и представление через средства 
массовой информации достоверной и полной инфор-

РОЗВИТОК ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ у 2000–2013 роках *

Станіслав ВАВІЛОВ, заступник голови 
Центральної виборчої комісії Російської Федерації

*  Публікується мовою оригіналу.
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мации о выборах, размещение в сети Интернет данных 
о кандидатах и политических партиях, об участии из-
бирателей, о предварительных и окончательных ито-
гах голосования, а также о повседневной деятельности 
избирательных комиссий.

Из года в год расширяются технологические воз-
можности ГАС РФ «Выборы». Так, количество избира-
тельных кампаний, по которым осуществлялись одно-
временный сбор и обработка информации, возросло с 
320 в 2004 году до 2674 на выборах 4 декабря 2011 года 
и 4060 кампаний 4 марта 2012 года. В единый день голо-
сования 8 сентября 2013 года планируется проведение 
свыше 6 тысяч выборов, данные об итогах голосова-
ния по которым будут обработаны с применением ГАС 
«Выборы».

В Российской Федерации для голосования на 
изби рательных участках используются два вида тех-
нических средств подсчета голосов: комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней и комплексы для 
элект ронного голосования. Они разработаны и произво-
дятся в России.

Использование технических средств обеспечивает: 
ускорение процесса подсчета голосов; сокращение вре-
мени на подведение итогов голосования; устранение 
непреднамеренных ошибок в процессе ручного подсчета 
бюллетеней; предотвращение попыток фальсификации 
результатов голосования; повышение уровня доверия к 
результатам выборов.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней 

Состоит из сканирующего устройства и полупроз-
рачного накопителя бюллетеней, обеспечивает сканиро-
вание отметок избирателей, проставленных в бумажных 
бюллетенях. Комплексы были созданы в 2003 году и в 
2010 году усовершенствованы. Современный комплекс 
снабжен голосовым интерфейсом – избиратель в ходе 
голосования может получить необходимые инструкции 
в случае ошибочных действий с бюллетенем. Комплекс 
не позволяет опустить одновременно более одного бюл-
летеня, бюллетени с других избирательных участков, 
автоматически возвращает листы, не являющиеся бюл-
летенями, маркирует недействительные бюллетени.

Комплекс для электронного голосования 

Обеспечивает электронное голосование на избира-
тельном участке. Первая партия комплексов для элек-
тронного голосования была изготовлена в 2005 году. 
Традиционные бумажные бюллетени при голосовании на 
КЭГ не используются. На участке избиратель предъяв-
ляет паспорт и получает карточку со штрих-кодом. 
Прикладывая ее к считывателю на сенсорном устройстве, 
он получает доступ к электронному бюллетеню. Штрих-
код на карточках создается и печатается с применением 
специальной программы, которая использует генератор 

случайных чисел. Карточка может быть использована 
только один раз и только на определенном участке.

Избиратель голосует с помощью электронного бюл-
летеня на устройстве сенсорного голосования. Сде-
ланный избирателем выбор фиксируется на конт роль-
ной ленте печатающего устройства, доступной только 
самому голосующему. Таким образом голосующий мо-
жет убедиться, что его голос учтен корректно. Конт-
роль ная лента также позволяет провести ручной под-
счет голосов. Переносные устройства адаптированы для 
слепых и слабовидящих избирателей – оснащены азбу-
кой Брайля и наушниками голосового сопровождения. 
В каждый комплекс входят два тренажера, размещаю-
щиеся при входе на избирательный участок. На них из-
биратели могут проголосовать в порядке тренировки.

Оба вида комплексов не имеют устройств, позволяю-
щих установить с ними беспроводную связь, защищены 
от внешнего электромагнитного воздействия и, таким 
образом, исключают несанкционированное воздействие 
в ходе голосования.

Хочу остановиться на процедуре, которая осущест-
вляется перед началом голосования на каждом изби-
рательном участке, оборудованном комплексами для 
электронного голосования и комплексами обработки 
избирательных бюллетеней – обязательной процедуре 
тестирования этих устройств. В присутствии председа-
теля, членов избирательной комиссии, наблюдателей 
проводится полный цикл тренировочного голосования, 
в процессе которого проверяется корректность работы 
комплекса. Все устройства проверяются на возмож-
ность выбора каждого из кандидатов, проводится фор-
мирование итогового протокола тестового голосования, 
который подписывается членами участковой избира-
тельной комиссии и наблюдателями. Далее устройства 
опечатываются.

За последние годы количество используемых на 
участ ках устройств для подсчета голосов увеличи-
лось многократно. В 2003 году комплексы обработки 
избирательных бюллетеней применялись на 22 изби-
ра тельных участках, в 2012 году – на 5239 избира тель-
ных участках, где зарегистрировано свыше 9 миллионов 
избирателей.

КЭГ впервые применялись в 2006 году на 5 изби-
рательных участках. В 2012 году они использовались 
уже на 333 участках, где было зарегистрировано более 
321 тысячи избирателей, причем 22 участка находились 
за пределами Российской Федерации – в Германии (11), 
Польше (4) и городе Байконуре, Республика Казахстан (7).

Если сравнивать федеральные кампании 2008 и 2012 
годов, то применение комплекса обработки избира-
тельных бюллетеней возросло в 3,6 раза, а применение 
комплексов для электронного голосования – в 55 раз.

Следует отметить, что от участников избирательно-
го процесса не поступало жалоб на применение данных 
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комплексов в течение всего периода их эксплуатации, 
что свидетельствует о высоком уровне доверия.

Работы по внедрению электронных систем голосо-
вания и технических средств подсчета голосов избира-
телей ведутся с участием представителей экспертного 
сообщества, политических партий, с учетом мнения 
представителей общественных организаций для повы-
шения доверия граждан к системам электронного голо-
сования.

В 2000–2013 годах ЦИК России прорабатываются 
подходы к дистанционному электронному голосованию, 
которое дает возможность участия избирателей в голо-
совании без посещения избирательного участка в день 
выборов.

Первым опытом использования интернет-техно-
логий в электоральной практике Российской Федерации 
стал эксперимент по электронному опросу избирателей 
с использованием дисков электронного опроса и сети 
Интернет, который был проведен в ходе выборов депу-
татов г. Новомосковска Тульской области 12 октября 
2008 года.

В 2009 году были дополнительно апробированы две 
новые технологии: технология удаленного электронного 
опроса с использованием мобильных телефонов стан-
дарта GSM 900/1800 в закрытом административном 
округе Радужный Владимирской области и техноло-
гия использования социально-платежных карт в горо-
де Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

На настоящий момент в стадии разработки находят-
ся законодательные инициативы о создании возмож-
ности использования дистанционного электронного 
голосования при волеизъявлении граждан Российской 
Федерации.

По данным опросов общественного мнения, в 2013 
году число россиян, ежедневно пользующихся сетью 
Интернет, превысило 50 миллионов. Темпы развития 
российского сегмента сети позволяют прогнозировать, 
что в недалеком будущем число пользователей окажет-
ся сопоставимым с количеством зарегистрированных 
избирателей. Очевидно, что на сегодняшний день 
в области поддержания и развития коммуникаций 
между участниками избирательного процесса, при-
менения избирательными комиссиями новаторских 
форм информационно-разъяснительной деятельности 
наивысшим потенциалом обладает Интернет.

Одной из главных задач является обеспечение про-
зрачности выборов для избирателей, которая пред-
полагает доступность в получении информации 
из Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы». Реализация такой 
возможности обеспечивается технологиями интернет-
портала данной системы.

Информация о подготовке избирательных кампа-
ний (о кандидатах, участковых комиссиях и др.), ходе 

выборов (открытии помещений для голосования, све-
дений об участии избирателей в выборах), данные о 
предварительных итогах голосования и результатах 
выборов размещаются на интернет-портале, который 
включает сайт ЦИК России и 83 сайта избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации.

Работа в Сети предполагает как планомерные дей-
ствия соответствующих комиссий по повышению 
правовой культуры избирателей, так и организацию 
различных интернет-сервисов. На сайте ЦИК России ор-
ганизована прямая трансляция заседаний Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и 
других мероприятий, проходящих в комплексе зда-
ний Комиссии. На сайте ЦИК России для избирателей 
созданы интернет-сервисы «Найди свой избирательный 
участок» и «Найди себя в списке избирателей». Данные 
опции были весьма востребованы гражданами: 4 марта 
и 14 октября 2012 года указанные сервисы обработали 
более 245 тыс. и 19 тыс. обращений соответственно.

Действенным технологическим инструментом опе-
ративного и всестороннего информирования граж-
дан России и международной общественности о ходе 
и результатах выборов (референдумов) является 
Информационный центр ЦИК России.

Информационный центр ЦИК РФ

Впервые в избирательной практике России Инфор-
мационный центр был организован на выборах в 
Государственную Думу в 1995 году и с тех пор постоян-
но совершенствуется. Если раньше Информационный 
центр организовывался лишь на период проведения и 
подведения итогов выборов, то в конце прошлого, 2012 
года, он стал постоянно действующей площадкой.

Деятельность Информационного центра направлена 
на обеспечение: 
 проводимых с участием членов ЦИК России ви-

деоконференций, интернет-пресс-конференций, видео-
мостов и иных форм дистанционного общения с пред-
ставителями избирательных комиссий РФ, СМИ и 
лицами, находящимися вне здания ЦИК России, в част-
ности в помещениях избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, оснащенных средствами видео-
конференцсвязи Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»; 
 иных публичных мероприятий.
Эффективной практикой обеспечения качества 

выборов путем непосредственной связи с избирателя-
ми стала организация на площадке Информационного 
центра мобильных пунктов общественной «горячей 
линии» связи с избирателями авторитетных не пра-
вительственных организаций. При подборе общест-
венных организаций учитываются в первую очередь их 
авторитет и неангажированность, равноудаленность от 
кандидатов, партий и власти, отсутствие контроля со 
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стороны коммерческих структур, отсутствие претензий 
со стороны правоохранительных и налоговых органов.

Операторы и эксперты центрального пункта «горя-
чей линии» в здании ЦИК России оценивают каждое 
обращение с точки зрения наличия признаков нару-
шения законодательства о выборах или прав избирате-
лей. В подобных случаях информация незамедлитель-
но направляется в избирательные комиссии, органы 
государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительные органы, штабы кандидатов и по-
литических партий для принятия, в случае подтвержде-
ния, мер реагирования.

Особую эффективность при предотвращении 
различных проблем в день голосования и подсчете го-
лосов продемонстрировало параллельное примене-
ние «горячей линии» и веб-трансляции с видеокамер, 
размещенных в помещениях участковых избирательных 
комиссий. Оперативность реакции на поступающие от 
граждан «сигналы» способствовала, с одной стороны, 
реализации избирательных прав граждан, а с другой – 
защите членов избирательных комиссий от клеветы и 
необоснованных претензий. Такая практика разрешения 
конфликтов успешно зарекомендовала себя в том числе 
и на выборах в регионах России.

Веб-трансляция видеоизображения 
с избирательных участков

На выборах Президента Российской Федерации 
4 марта 2012 года успешно отработала уникальная 
система видеотрансляции с избирательных участков. 
Видеонаблюдение было применено по инициативе 
Председателя Правительства России В.В. Путина с 
целью повышения прозрачности избирательного про-
цесса и предотвращения возможных попыток фаль-
сификаций итогов выборов. Система была создана из 
расчета возможности подключения до 25 миллионов 
пользователей при 60 тысячах одновременных про-
смотров с каждой камеры.

В день выборов прямая трансляция была организо-
вана с более чем 90 тысяч участков по всей стране. За 
процедурой голосования 4 марта 2012 года на портале 
www.webvybory2012.ru в режиме онлайн наблюдали 
3,5 млн человек, которые просмотрели около 8 млн транс-
ляций.

Одновременно в зданиях ЦИК России и Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, где 
находились Информационный и Международный 
информационный центры «Выборы-2012», были 
размещены видеостены с десятками мониторов, на 
каждый из которых выводились изображения с шести 
избирательных участков какого-либо региона по выбору 
оператора.

Данный российский опыт стал, по мнению ряда 
международных наблюдателей, достижением, превосхо-
дящим международные стандарты и нуждающимся в ис-

пользовании, например, на выборах в Европарламент.
Избирательные комиссии считают своим долгом 

сделать все возможное для создания комфортных 
условий реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями. Более 10 миллионов 
избирателей России имеют ограниченные возможнос-
ти, в их числе граждане с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата. Новые технологии по-
зволяют соответствующим образом адаптировать обору-
дование и сами помещения избирательных участков. Так, 
при активном участии Всероссийского общества слепых 
в конструкцию комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и комплексов электронного голосования 
были внесены изменения: действия избирателей полу-
чили на комплексах обработки избирательных бюллете-
ней образца 2010 года звуковое сопровождение, не на-
рушающее тайну голосования, а переносные комплексы 
для электронного голосования снабжены тактильными 
кнопками и аудиосопровождением через наушники.

В 2009 году создан раздел «Ресурс для слабови-
дящих пользователей» и «Приемная ЦИК России», 
реализованный на интернет-портале Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы». Создаваемые избирательными комиссиями 
и Российским фондом свободных выборов «горячие ли-
нии» активно используют для связи со слепыми изби-
рателями CMC-сообщения, преобразуемые в голосовой 
сигнал. Начиная с 2007 года, для самостоятельного за-
полнения слабовидящими избирательных бюллетеней 
избирательные участки обеспечиваются специальными 
трафаретами с использованием азбуки Брайля.

Необходимость комплексного подхода к решению 
проблем участия инвалидов в выборах и референдумах 
побудила ЦИК России инициировать в 2010 году долго-
срочный проект «Дорога на избирательный участок».

Реальным показателем эффективности проведен-
ной в последние годы работы могут стать следующие 
данные: если на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2007 году на избирательных участках проголосовало 
немногим более 23 тыс. инвалидов, то на аналогичных 
выборах в 2011 году – около 3 млн инвалидов. На пре-
зидентских выборах 2008 года на участках голосовало 
около 1,4 млн инвалидов, а в 2012 году – уже более 
3,1 млн инвалидов.

Позволю себе остановиться на сфере, не имеющей, на 
первый взгляд, отношения к процессу волеизъявления 
избирателей, но вместе с тем способной опосредованно 
влиять на политические процессы. Речь идет о техно-
логических решениях в области контроля за соблюде-
нием законности при финансировании избирательных 
кампаний партий и кандидатов, обеспечении проверок 
сведений о финансировании политических партий, фи-
нансовом контроле за использованием средств федераль-
ного бюджета избирательными комиссиями субъектов 
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Федерации и госучреждениями, подведомственными 
ЦИК России.

Для проверки движения средств на счетах участни-
ков избирательного процесса – кандидатов, партий и 
избирательных объединений в ГАС «Выборы» в 2001 
году была разработана специальная задача «Контроль 
избирательных фондов».

В 2005 году на ЦИК России и избирательные ко-
миссии субъектов Федерации законодательно была 
возложена задача контроля за поступлением денежных 
средств и имуществом политических партий, в том чис-
ле от пожертвований. Разработанная в том же году под-
система «Контроль финансирования политических 
партий» ГАС «Выборы» проверяет финансовую отчет-
ность политических партий, выявляет незаконные по-
жертвования и формирует сводные данные о финанси-
ровании любой политической партии и ее региональных 
отделений.

В соответствии с нормами действующего законода-
тельства ЦИК России размещает сводные финансовые 
отчеты политических партий и результаты их проверки 
на сайте ЦИК России, а также публикует их в общерос-
сийских периодических печатных изданиях.

Уровень доверия к избирательной системе опреде-
ляется в том числе и безупречным соблюдением фи-
нансовой дисциплины избирательными комиссиями 
всех уровней, целевым расходованием бюджетных 
средств. В связи с этим реализован ряд функций, обес-
печивающий ведомственный финансовый контроль 
за использованием средств федерального бюджета 
избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации и учреждениями, подведомственными ЦИК 
России, и учитывающий все государственные конт-
ракты и договоры Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

ЦИК России уделяет большое внимание повышению 
правовой культуры участников избирательного про-
цесса. В настоящее время ведутся работы по созда-

нию интернет-ресурса для обучения организаторов 
выборов, предполагающие разработку необходимого 
программного обеспечения и структуры учебных кур-
сов, инсталляцию соответствующих программ в систе-
ме Интернет и на сайте Российского центра обучения 
избирательным технологиям при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации. Также запла-
нировано создание серии информационно-обучающих 
видеороликов по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, ориентированных на избира-
телей, организаторов выборов, наблюдателей, предста-
вителей политических партий и СМИ. Ролики предпо-
лагается транслировать на телевидении, в Интернете, 
использовать как учебные пособия.

Техническое переоснащение избирательной сис те-
мы – императив, предопределенный ускорением научно-
технического прогресса и демократизацией участия 
граждан в управлении государством.

В перспективе ставится вопрос оснащения всех рос-
сийских избирательных участков автоматизированными 
рабочими местами, получающими результаты воле-
изъяв ления от комплексов обработки избирательных 
бюллетеней или комплексов для электронного голосо-
вания и формирующими итоговый отчетный протокол. 
После его заверения электронными цифровыми подпи-
сями председателя и секретаря комиссии он будет пе-
редаваться в вышестоящую избирательную комиссию. 
Такое решение, сокращающее перевозки документов, 
весьма важно для удаленных и труднодоступных райо-
нов нашей страны.

Магистральный путь развития избирательных тех-
нологий заключается во внедрении в практику работы 
избирательных комиссий технических средств подсчета 
голосов, средств дистанционного наблюдения и обору-
дования, призванного обеспечить прозрачность избира-
тельного процесса, открытость и доступность информа-
ции о подведении итогов голосования.
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Неодмінним атрибутом будь-якої виборчої кампанії в 
Україні стає оскарження результатів народного волеви-
явлення. Винятком не стали і нещодавні парламентські 
вибори, за результатами яких Верховна Рада України не 
була сформована в повному складі, оскільки Центральна 
виборча комісія не змогла встановити результати вибо-
рів у всіх одномандатних виборчих округах. Зокрема, в 
постанові Центральної виборчої комісії від 5 листопада 
2012 року № 1931 зазначається, що «за результатами 
перевірок фактів, викладених у зверненнях, поданих до 
Центральної виборчої комісії, вбачається неможливим 
достовірно встановити результати волевиявлення ви-
борців у частині обрання народних депутатів України 
в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 
223 та необхідно констатувати, що вибори у вказаних 
одномандатних виборчих округах проведені без дотри-
мання передбачених Конституцією України та Законом 
принципів і засад виборчого процесу» [1].

Слід зазначити, що негативну оцінку виборчої кам-
панії 2012 року в Україні висловили деякі західні спо-
стерігачі і представники іноземних держав. В ОБСЄ 
назвали підрахунок голосів на парламентських виборах 
в Україні непрозорим [2], а в ПАРЄ зазначили, що пар-
ламентські вибори не привели до реалізації демократич-
ного потенціалу українського суспільства [3].

Проте, в контексті формування громадянського сус-
пільства в Україні з усіма його атрибутами, зокрема 
і високою правовою свідомістю, суб’єктам виборчого 
процесу потрібно відійти від розуміння виборів як по-
літичного процесу, адже це передусім юридичний, чітко 

регламентований процес, а додержання виборчого зако-
нодавства – обов’язок кожного, хто бере в ньому участь. 

На етапі встановлення результатів виборів постає 
питання їх легітимізації, тобто встановлення факту, що 
народне волевиявлення проходило без порушень, які 
не дають змоги встановити його результати, або кіль-
кість цих порушень явно спотворює результати виборів. 
Антиподом легітимності виборів є визнання їх недійс-
ними. 

Питанню визнання виборів недійсними, на нашу 
думку, приділяється недостатня увага в науковій юри-
дичній літературі. Окремі аспекти досліджуваної про-
блеми в Україні розглядаються у працях таких уче-
них, як С. Кальченко [4], Л. Букіна, О. Гашицький 
[5], М. Жушман [6], О. Лавринович [7], І. Самсін [8], 
Д. Голос ніченко [9] та ін.

Так, О. Лавринович розглядає недійсність виборів з 
політико-правової точки зору та вказує на можливі по-
рушення прав громадян у виборчому процесі [7, с. 84]. 
Питання визнання виборів недійсними залишилися 
поза увагою інших дослідників. Так, С. Кальченко зосе-
реджує увагу в своїх працях на відповідальності за по-
рушення виборчого законодавства [4, с. 126]. Л. Букіна 
та О. Гашицький розглядають порядок судового захисту 
виборчих прав громадян [5, с. 24]. М. Жушман частко-
во порушує питання недійсності виборів у контексті 
аналізу механізму розгляду спорів під час проведення 
виборчих кампаній [6]. І. Самсін і Д. Голосніченко зосе-
реджують увагу на питаннях судового розгляду вибор-
чих спорів у порядку адміністративного судочинства та 
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повноваженнях державних органів у сфері захисту прав 
і свобод громадян на волевиявлення [8; 9].

Отже, можна констатувати, що українськими вчени-
ми недостатньо повно досліджено питання недійсності 
виборів загалом та підстав визнання виборів недійсни-
ми, зокрема. 

Враховуючи вищезазначене, метою цієї розвідки є 
аналіз нормативно-правового закріплення підстав і по-
рядку визнання виборів недійсними у законодавстві 
України та формулювання пропозицій щодо подолання 
існуючих колізій у правовому регулюванні виборчого 
процесу.

У зв’язку з цим автор використав методологічний 
інструментарій, що забезпечує достовірність знан ня 
та вирішення поставлених перед ним завдань. Із за-
сто су ванням системного методу розглядається місце 
недійсності виборів у правовому інституті форм без-
посередньої демократії. Системно-структурний і фор-
мально-логічний методи використовуються для дослід-
ження підстав, що впливають на визнання виборів 
недійсними. За допомогою порівняльно-правового та 
методу тлумачення норм виборчого права порівнюється 
та роз’яснюється нормативно-правове регулювання по-
рядку та підстав визнання результатів голосування не-
дійсними за виборчими законами України.

Аналіз досліджуваної проблеми варто розпочати з ви-
значення недійсності виборів. Відсутність дефініції у за-
конодавстві спонукає до необхідності її формулювання.

На нашу думку, недійсність виборів можна визна-
чити як кількісне співвідношення між узаконеними ре-
зультатами народного волевиявлення та встановленими 
порушеннями виборчого законодавства. Оскільки ці 
порушення мають оціночний характер, то щодо встанов-
лення недійсності результатів голосування враховують-
ся не завжди, тобто можливе визнання недійсних вибо-
рів такими лише в разі досягнення відповідної кількості 
у відсотках таких порушень. 

Правовими підставами визнання результатів народ-
ного волевиявлення недійсними в Україні є відповідні 
статті виборчих законів, що регулюють процедуру про-
ведення виборів Президента України, народних депу-
татів України, депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів.

З огляду на конституційне положення про те, що ко-
жен має будь-якими засобами, не забороненими зако-
ном, захищати свої права та свободи від порушень і про-
типравних посягань [10], у виборчому законодавстві та 
в Кодексі адміністративного судочинства України [11] 
передбачено паралельний порядок оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності виборчих комісій, яким передбаче-
но і судовий, і так званий інстанційний порядок розгля-
ду виборчих спорів. Останній діє з метою контролю за 
діяльністю виборчих органів і передбачає право оскар-
ження рішень виборчих комісій до вищих за рівнем 

комісій. Наприклад, у частинах першій–дев’ятій статті 
108 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» [12] передбачається, що скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність комісій, членів комісій, політичних 
партій – суб’єктів виборчого процесу або кандидатів 
можуть подаватися до ОВК та ЦВК. Право подавати 
скарги мають політичні партії, що зареєстрували вибор-
чі списки, або їхні уповноважені особи, спостерігачі від 
партій та кандидатів, а також позапартійні спостерігачі, 
виборчі комісії або виборці, виборчі права або законні 
виборчі інтереси яких були порушені. Уповноважені 
представники партій, уповноважені особи кандидатів та 
громадські спостерігачі також можуть подавати скарги 
до ДВК щодо порушень під час голосування.

Також усі суб’єкти виборчого процесу, крім виборчих 
комісій, можуть оскаржувати рішення ОВК в окружних 
адміністративних судах та рішення ДВК – у місцевих су-
дах загальної юрисдикції. Рішення ЦВК або її членів мо-
жуть бути оскаржені у Київському апеляційному адмі-
ністративному суді в якості першої інстанції та Вищому 
адміністративному суді в якості апеляційної інстанції. 
Скарги проти кандидатів або їхніх уповноважених осіб, 
партій та їхніх працівників або уповноважених осіб, а 
також офіційних спостерігачів можуть подаватися до 
окружних адміністративних судів [11; 12]. 

Дещо інакше сформульована ця процедура в час-
тинах четвертій–сьомій статті 85 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів»: 

– рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої 
комісії, її члена може бути оскаржено до територіальної 
виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну ви-
борчу комісію, або до суду;

– рішення, дії чи бездіяльність територіальної вибор-
чої комісії, її члена може бути оскаржено до територіаль-
ної виборчої комісії, яка встановлює результати відпо-
відних місцевих виборів, або до суду;

– рішення, дії чи бездіяльність територіальної вибор-
чої комісії, яка встановлює результати відповідних міс-
цевих виборів, її члена може бути оскаржено до суду;

– скарга щодо бездіяльності територіальної виборчої 
комісії, яка встановлює результати відповідних місце-
вих виборів, також може бути подана до Центральної 
виборчої комісії [13].

На думку експертів ОБСЄ, процес розв’язання ви-
борчих спорів має бути спрощений. Варто розглянути 
можливості для подання скарг або до судів, або до ор-
ганів управління виборчим процесом; спроможність 
виборчих комісій нижчого рівня вирішувати дрібні су-
перечки на місцевому рівні могла б прискорити та по-
легшити проблему тривалих судових процесів. Подвійна 
юрисдикція судів та виборчих комісій щодо однакового 
типу скарг має бути скасована [2].

Слід зазначити, що вірогідність встановлення пору-
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шень виборчого законодавства, яке може призвести до 
визнання виборів недійсними, є позитивним у встанов-
ленні законності, оскільки містить альтернативну мож-
ливість її забезпечення.

Але в будь-якому випадку визнання результатів ви-
борів недійсними загалом неможливе без встановлення 
порушень законодавства при голосуванні на окремих 
виборчих дільницях. Зокрема, частина перша статті 
92 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» [12], частина перша статті 80 Закону України 
«Про вибори Президента України»[14] та частина пер-
ша статті 73 Закону України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів» [13] 
містять майже аналогічні положення щодо підстав ви-
знання голосування недійсним на виборчій дільниці. 
Передбачається, що дільнична виборча комісія може 
визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у 
разі виявлення нею порушень вимог законів, внаслідок 
яких неможливо достовірно встановити результати во-
левиявлення виборців за визначених обставин.

Так, зокрема, частина перша статті 92 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» до таких об-
ставин відносить:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опус-
кання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за ви-
борця іншою особою, крім випадків, передбачених час-
тиною дев’ятою статті 85 цього Закону; голосування 
особами, які не мають права голосу; голосування особа-
ми, які не включені до списку виборців на цій виборчій 
дільниці або включені до нього безпідставно; голосуван-
ня виборцем більше ніж один раз) у кількості, що пере-
вищує десять відсотків кількості виборців, які отримали 
виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки 
(скриньок), що унеможливлює встановлення змісту ви-
борчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів переви-
щує двадцять відсотків кількості виборців, які отримали 
виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюле-
тенів для голосування у загальнодержавному або одно-
мандатному окрузі у кількості, що перевищує більш як 
на десять відсотків кількість виборців, які отримали від-
повідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці [12].

Однією з таких обставин є виявлення фактів неза-
конного голосування у кількості, що перевищує десять 
відсотків від числа виборців, які отримали бюлетені на 
виборчій дільниці. Венеціанська комісія критикує таку 
підставу визнання результатів голосування недійсним. 
Постає питання, чи відповідає 10-відсотковий бар’єр 
рішенню Верховного Суду України від 3 грудня 2004 
року, яким було визнано недійсними результати дру-
гого туру голосування на президентських виборах. Під 
час розгляду цієї справи одним із аргументів, представ-
лених суду на користь дійсності результатів другого 

туру голосування, було те, що 10-відсоткового рівня не 
було перевищено на конкретних дільницях. Верховний 
Суд відкинув такий аргумент і постановив, що віднов-
лення порушеного виборчого права вимагається стаття-
ми 8, 71, 103 та 104 Конституції України та статтею 13 
Європейської конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод, незалежно від факту перевищення 
10-відсоткового бар’єра. Таким чином, збереження цьо-
го 10-відсоткового бар’єра в Законі суперечить рішенню 
Верховного Суду України 2004 року [15, с. 37].

Згідно з частиною першою статті 73 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів» дільнична виборча комісія приймає рі-
шення про визнання голосування на виборчій дільни-
ці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог 
цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно 
встановити результати волевиявлення виборців, лише 
за таких обставин: 

1) виявлення фактів незаконного голосування (вки-
дання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за ви-
борця іншою особою, крім випадків, передбачених цим 
Законом; голосування особами, які не мають права голо-
су; голосування особами, які не включені до списку ви-
борців на виборчій дільниці або включені до нього без-
підставно; голосування виборцем більше одного разу) у 
кількості, що перевищує десять відсотків від кількості 
виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій 
дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки 
(скриньок), що унеможливлює встановлення змісту ви-
борчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів пере-
вищує десять відсотків кількості виборців, які отримали 
виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюле-
тенів у кількості, що перевищує більш як на десять від-
сотків кількість виборців, які отримали бюлетені на ви-
борчій дільниці [13].

На противагу положенням Закону України «Про ви-
бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го-
лів» інші виборчі закони України не передбачають мож-
ливості визнання виборчими комісіями виборів недійс-
ними навіть на рівні Центральної виборчої комісії.

Зокрема, ситуація, за якої Центральна виборча комі-
сія не може встановити результати виборів у одноман-
датних округах та призначити у зв’язку з цим повторні 
вибори, чинним Законом України «Про вибори народ-
них депутатів України» від 17 листопада 2011 року не 
передбачена. Адже Закон не містив такої підстави для 
відмови ЦВК встановити офіційні результати голосу-
вання в одномандатному мажоритарному виборчому 
окрузі як «неможливість достовірного встановлення ре-
зультатів виборів». Більше того, згідно із Законом ЦВК 
встановлює результати виборів у одномандатних окру-
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гах на підставі протоколів окружних виборчих комісій 
про підсумки голосування в одномандатному окрузі 
(частина перша статті 99 Закону). Тим самим ЦВК лише 
офіційно оформлює підсумки виборів в одномандатному 
окрузі. Якщо враховувати приписи статті 96 Закону, від-
повідно до яких «окружна виборча комісія зобов’язана 
встановити підсумки голосування в одномандатному 
окрузі незалежно від кількості виборчих дільниць, на 
яких голосування було визнано недійсним» (частина 
одинадцята), а «визнання голосування недійсним в од-
номандатному окрузі не допускається» (частина дванад-
цята) [12], можна дійти висновку, що результати вибо-
рів мають бути встановлені у будь-якому випадку.

Отже, внаслідок прийняття постанови ЦВК від 
5 листопада 2012 року № 1931 [1] фактично виникла 
ситуація, яка призвела до формування парламенту не в 
повному складі.

У відповідь на таку правову позицію ЦВК, Верховна 
Рада України прийняла власну Постанову «Про звер-
нення Центральної виборчої комісії з приводу виборів 
народних депутатів України в одномандатних виборчих 
округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223» від 6 листопада 2012 
року № 5472-VI, де рекомендує ЦВК призначити відпо-
відно до частини другої статті 104 Закону повторні ви-
бори у вказаних округах, визначити обсяг необхідних 
бюджетних коштів та забезпечити їх проведення [14]. 
З часом Верховна Рада України приймає Закон України 
«Про повторні вибори народних депутатів України в 
одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 
223» від 5 вересня 2013 року № 457-VII, яким призначає 
повторні вибори на 15 грудня 2013 року [17].

Таким чином, можна лише підтримати рішення ЦВК 
з точки зору теорії конституціоналізму, оскільки зво-
дити вибори до суто процедурних аспектів і визнавати 
їх проведеними за будь-яких умов – означає зводити 
нанівець саму сутність представницької демократії. 
Оскільки Закон України «Про вибори народних депута-
тів України» не містив конкретних положень щодо ска-
сування результатів виборів в одномандатних округах, 
рішення ЦВК базувалося на принципах верховенства 
права та інших конституційних положеннях, що гаран-
тують виборчі права, а також на загальних повноважен-
нях ЦВК, передбачених частинами другою та третьою 
статті 17 Закону України «Про Центральну виборчу ко-
місію» [18].

Вказана позиція екстраполюється з п. 101 Кодексу 
належної практики у виборчих справах, в якому зазна-
чено, що «важливе значення мають повноваження орга-
нів з розгляду оскаржень. Вони мають бути вповноваже-
ні анулювати вибори в разі, якщо виявлені порушення 
мог ли вплинути на їхні результати. На територіях, де 
результати були анульовані, вибори мають бути прове-
дені повторно» [19].

Згідно з частиною восьмою статті 83 Закону України 
«Про вибори Президента України» «окружна виборча 

комісія зобов’язана встановити підсумки голосування 
в межах територіального виборчого округу не пізніше 
ніж на п’ятий день з дня  проведення виборів незалежно 
від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, 
щодо яких прийнято рішення про визнання  голосу-
вання на виборчій дільниці недійсним. Визнання голо-
сування недійсним у межах територіального виборчого 
округу забороняється» [14]. 

Таким чином, встановлення недійсності виборів шля-
хом звернення до виборчих комісій можливе на виборах 
Президента України, народних депутатів України, депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міс-
цевих рад та сільських, селищних, міських голів. Проте, 
на відміну від територіальних комісій на місцевих ви-
борах, окружні комісії та Центральна виборча комісія 
на виборах Президента України та народних депутатів 
України не мають права визнавати вибори недійсними в 
межах округу, незалежно від того, на скількох виборчих 
дільницях голосування визнане недійсним.

Отже, відсутність уніфікованих підстав визнання 
виборів недійсними створює проблеми реалізації норм 
виборчих законів та ставить загалом під сумнів можли-
вість визнання результатів народного волевиявлення 
недійсними.

Усунути ці проблеми в перспективі може прийнят-
тя Виборчого кодексу України. Проте, зміст статей за-
реєстрованих у Верховній Раді України його проектів 
№ 4234 від 19.03.2009 та № 4234-1 від 23.03.2010 так 
само не визначає уніфіковані до всіх виборів підстави 
визнання виборів недійсними. В цьому контексті слід 
врахувати досвід Польщі. Зокрема, Виборчий кодекс 
Республіки Польща містить окремий розділ «Дійсність 
виборів», який включає норми, присвячені праву ви-
борців заявити протест до Верховного Суду Польщі за 
результатами голосування. Причому питання про за-
конність виборів Верховний Суд Польщі розглядає в 
повному складі своєї Палати Адміністрації за участі 
Генерального прокурора та голови ЦВК на підставі по-
даних протоколів про результати виборів та узагаль-
нюючого висновку щодо поданих скарг учасників ви-
борчого процесу. У разі визнання виборів недійсними, 
проводяться повторні вибори [20, с. 198].

Залишається відкритим питання про процентне спів-
відношення дільниць, на яких голосування має бути 
визнано недійсним для визнання недійсними виборів 
загалом. Наприклад, 25-відсотковий бар’єр не є стан-
дартом, проте виходить із міжнародної практики, засто-
сування якої міститься в законодавстві інших держав. 
Наприклад, у п. 2 частини п’ятої статті 76 Федерально-
го Закону Російської Федерації від 10 січня 2003 року 
«Про вибори Президента Російської Федерації» [21].

Тому в рамках удосконалення виборчого законо-
давства України доцільно нормативно визначити під-
стави визнання виборів недійсними на рівні вибор-
чої дільниці та на рівні Центральної виборчої комісії 
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шляхом закріплення норми:
«Після визнання недійсності виборів на окремих 

дільницях Центральна виборча комісія приймає рішен-
ня про визнання виборів недійсними у разі: 1) якщо в 
ході проведення виборів або під час підрахунку голосів 
допущено порушення Закону, яке суттєво вплинуло на 
результати виборів; 2) якщо кількість виборчих діль-
ниць, на яких голосування було визнано недійсним, ста-
новить не менше 25 відсотків від загальної кількості ви-
борчих дільниць».

Таким чином, проведення виборів на демократичній 
основі має передбачати право учасників виборчого про-
цесу ставити питання про визнання виборів недійсними. 
Проте, для такої постановки питання і для прийняття 
відповідного рішення про недійсність результатів ви-
борів повинні бути серйозні підстави. Мають бути вста-
новлені суттєві порушення закону, які дають підстави 
не довіряти отриманим результатам виборів. Водночас 
«полегшене» ставлення до використання процедури ви-
знання виборів недійсними як до чергового туру про-
ведення виборчої кампанії, в результаті якого можна, 

доклавши певних зусиль, скорегувати результати воле-
виявлення виборців, є дефектом політичної та правової 
свідомості, бо ставить під сумнів саму цінність виборів 
як вищого безпосереднього вияву народовладдя. 

Тобто, визнання виборів недійсними є досить небез-
печною політичною та правовою зброєю, яка повинна 
використовуватися тільки в крайніх випадках. Якщо 
порушення питання про визнання виборів недійсними 
перетворюються із винятку з правил на норму, то об-
ґрунтованим може бути і постановка питання про зміни 
у виборчому законодавстві.

Тому вважаємо, що виборче законодавство потребує 
комплексного доопрацювання та уніфікації з урахуван-
ням правозастосовної практики на парламентських ви-
борах 2012 року. При цьому, на нашу думку, доцільно 
відмовитись від запропонованої конструкції «немож-
ливість встановлення результатів», а використовувати 
давно напрацьований механізм визнання виборів не-
дійсними, який має бути удосконалений і приведений 
у відповідність до міжнародних виборчих стандартів та 
сучасних суспільно-політичних реалій.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

Василий МОЙСИЕНКО

В статье освещены проблемы признания выборов недействительными в законодательстве Украины 

и указаны пути решения избирательных споров. Акцентируется внимание на необходимости принятия 

Избирательного кодекса Украины, который бы ликвидировал существующие коллизии и восполнил пробе-

лы в избирательном законодательстве.
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Інтеграційний процес у європейську спільноту з де-
мократичними принципами народного владарювання 
та взаємною відповідальністю держави та громадян ви-
магає розв’язання Україною проблеми ефективного за-
безпечення прав і свобод особи. Виборчі права громадян 
є найважливішим елементом у механізмі народовладдя, 
а здійснення громадянами активного, пасивного та но-
мінаційного виборчого права є реалізацією народного 
суверенітету. Численні порушення виборчих прав не 
дають змоги встановити істинну волю народу та мо-
жуть свідчити про факт антиконституційного привлас-
нення належної народові влади [1]. Відповідно захист 
виборчих прав за своєю суттю є захистом невідчужува-
ного народом суверенітету, а виконання правозахисних 
функцій виборчими комісіями – способом протидії не-
конституційній діяльності.

Існуючий розрив між проголошеними в Конституції 
правами та свободами, а також закріпленими в ній гаран-
тіями і повсякденною практикою їх реалізації та захисту 
можна пояснити тим, що головні передумови ефектив-
ного забезпечення прав і свобод особи, якими є вільне 
громадянське суспільство та демократична, правова, со-
ціальна держава, ще не склалися.

Враховуючи конституційний обов’язок держави за-
хищати права та свободи особи (стаття 3 Конституції 
України), діяльність виборчих комісій як спеціальних 
колегіальних органів полягає в забезпеченні реалізації 
та захисті виборчих прав громадян. Виборчі комісії різ-
ного рівня є безпосередніми організаторами підготовки 
та проведення виборів в Україні, і на всіх стадіях вибор-
чого процесу вони вживають заходів, щоб реалізація ви-
борчих прав громадян стала можливою, оскільки це про-
голошується в усіх законодавчих актах, що регулюють 
порядок підготовки та проведення виборів в Україні. 

Створення умов для використання громадянами на-
явних у них юридичних можливостей обирати та бути 

обраними до органів державної та муніципальної влади, 
брати участь у здійсненні інших виборчих процедур та 
дій, а також для досягнення відповідного результату є 
основним завданням системи виборчих комісій. Проте, 
виборчі кампанії останніх років засвідчили необхідність 
перегляду підходів формування та функціонування ви-
борчих комісій і форм підготовки та навчання їх членів, 
які існують сьогодні, оскільки діючі порядки вже не 
здатні досягти тих результатів, яких очікують від них як 
українські виборці, так і держава.

Метою цієї роботи є визначення ролі виборчих ко-
місій у реалізації правозахисних функцій та у процесі 
забезпечення реалізації права громадян на вільні та де-
мократичні вибори, встановлення правових можливос-
тей і способів захисту виборчих прав громадян у разі їх 
порушення, а також виявлення проблемних моментів у 
їх діяльності та знаходження шляхів подолання цих не-
гативних явищ.

Дослідження правового статусу виборних органів 
здійснюється вченими різних країн, зокрема в Україні 
проблемами статусу виборчих комісій займалися 
В.М. Ша по вал, Ю.Б. Ключ ковський, Т.В. Стешенко, 
О.В. Мар целяк, М.І. Ставнійчук, В.І. Спі вак та ін. 
У Ро сійській Федерації знач ний внесок у цій сфері був 
зроблений О.С. Ав тономовим, О.Ю. Бузіним, С.Д. Кня-
зєвим, Л.Д. Волковою, М.С. Матейковичем та ін. 

Правозахисні функції виборчих комісій на різних 
стадіях виборчого процесу покликані одночасно забез-
печувати реалізацію виборчих прав громадян і сприяти 
здійсненню захисту інших конституційних прав і свобод 
особи. Чинним виборчим законодавством на систему 
виборчих комісій покладаються такі функції правоза-
хисного характеру:

– забезпечення реалізації виборчого права;
– забезпечення захисту виборчих прав громадян;
– контроль за дотриманням виборчих прав громадян.

Виборчі комісії як суб’єкти 
реалізації правозахисної функції

Ірина ТИМОШЕНКО,
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Забезпечення реалізації виборчих прав громадян 
є як правом, так і обов’язком виборчих комісій, тому в 
цьому розумінні вони не тільки здійснюють (викорис-
товують) право, а й одночасно його виконують. У рам-
ках такого здійснення/виконання виборчі комісії мають 
певну свободу вибору тих чи інших процесуальних дій, 
спрямованих на забезпечення реалізації виборчих прав. 
Вибір того чи іншого засобу залежить від повноважень 
суб’єктів виборчого процесу в межах тієї чи іншої форми 
захисту. Прикладом цього може слугувати вирішення 
питань по скаргах, що надійшли до виборчої комісії, де 
скарга з питань, що відноситься до компетенції комісії і 
яка подана в установленому порядку, розглядається на 
її засіданні або, якщо звернення не потребує прийняття 
рішення комісії, член комісії може надати відповідь за-
явнику від свого імені [2]. 

На всіх стадіях виборчого процесу виборчі комісії 
вживають заходів, щоб реалізація виборчих прав гро-
мадян стала можливою, і чинне законодавство України 
містить низку спеціальних правових норм, що регламен-
тують процедурні правила розгляду виборчими комісія-
ми електоральних спорів, сформульовані достатньо діє-
ві форми їх вирішення [4], однак практика розв’язання 
виборчих спорів за результатами виборчих кампаній 
останніх років в Україні засвідчує наявність великої 
кількості проблем і прогалин у їх законодавчому регу-
люванні та практичному застосуванні. Своєчасний роз-
гляд виборчих спорів передусім залежить від чіткої ор-
ганізації цього процесу у виборчих комісіях усіх рівнів. 

Взаємодія виборчих комісій та громадян щодо роз-
в’язання спірних питань перебуває на досить низькому 
рівні, навіть незважаючи на те, що Центральна виборча 
комісія здійснює контроль за дотриманням виборчих 
прав і права на участь у референдумі громадян України, 
оскільки громадяни часто не можуть реалізувати своє 
право на звернення зі скаргою навіть за наявності пра-
вових підстав для її подання через відсутність належної 
роз’яснювальної роботи як з боку виборчих комісій різ-
них рівнів, так і суб’єктів виборчого процесу ані під час 
виборчого процесу, ані після його завершення. 

Заслуговує на увагу досвід роботи російських вибор-
чих комісій в аспекті створення робочих груп при відпо-
відних комісіях, що займаються перевіркою заявлених 
звернень від суб’єктів виборчого процесу та попередньо 
готують матеріали, необхідні для прийняття рішення 
виборчою комісією по суті та оперативного розгляду і 
поліпшення реагування на факти порушень виборчого 
законодавства. Активно використовується такими робо-
чими групами метод розгляду скарг з виїздом на місце 
вчинення порушення для з’ясування всіх фактів щодо 
виборчого спору. Особливо актуально це буває в тих 
випадках, коли необхідний повторний підрахунок (пе-
рерахунок) голосів, що були подані за кандидатів, якщо 
розрив у кількості голосів, відданих за переможця і кан-
дидата, що слідує за ним, є незначним. На місці також 

з’ясовуються безпосередні причини порушень виборчих 
прав громадян під час збору підписів на підтримку того 
чи іншого кандидата, під час проведення передвиборної 
агітації, голосування виборців на виборчих дільницях 
тощо. Отже, в національному виборчому законодавстві 
варто інституціювати робочі групи, які б займалися по-
переднім розглядом електоральних спорів та підготов-
кою матеріалів для прийняття рішення відповідною ко-
місією [5, c. 57].

Під захистом виборчих прав громадян розуміється 
примусовий механізм реалізації права обирати та бути 
обраним і брати участь у виборчих процедурах і діях, 
який забезпечується шляхом попередження порушень 
виборчих прав, усунення перешкод їх реалізації або по-
новлення порушеного виборчого права в інший спосіб. 
Серед способів такого захисту можуть бути: поновлення 
порушеного виборчого права, яке не завжди можливе 
(зокрема, відміна незаконного рішення про відмову в 
реєстрації кандидата вже поза строками виборчого про-
цесу); припинення дії (бездіяльності) або рішення, які 
порушують виборчі права; притягнення суб’єкта, діяння 
якого зумовили порушення виборчих прав, до юридич-
ної відповідальності. 

Серед форм захисту виборчих прав вирізняються 
самозахист (страйки з політичними вимогами), держав-
ний захист (законодавче оформлення основних юридич-
них гарантій виборчих прав громадян, діяльність вибор-
чих комісій та ін.), громадський і міжнародний захист 
(підвищення правової та політичної культури громадян 
через систему юридичних консультацій, проведення 
соціологічних досліджень, звернення до міждержавних 
правозахисних організацій тощо). 

Отже, забезпечення реалізації, захисту та контролю 
за дотриманням виборчих прав громадян вимагає від 
членів виборчих комісій відповідного рівня фахової під-
готовки та професійних навичок, який має також відпо-
відати тим функціям і завданням, що покладаються на 
виборчі комісії, зокрема правозахисного характеру.

Правозахисні функції виборчих комісій вимагають 
від їх членів належної підготовки, що зумовлено низкою 
факторів:

1) частою зміною виборчого законодавства України 
під кожні вибори, що нівелює використання попередньо 
набутого досвіду учасниками виборчих перегонів (голо-
вами комісій, секретарями, кандидатами, спостерігача-
ми тощо);

2) чіткою регламентацією виборчих процедур та 
дій, які потребують суворого дотримання приписів як 
виборчого законодавства, так і інших галузей, оскільки 
їх порушення можуть призвести до таких негативних 
наслідків, як скасування реєстрації кандидата, відміна 
рішення виборчої комісії про визнання кандидата обра-
ним тощо;

3) потребою в спеціальних знаннях через необхід-
ність належного оформлення великої кількості юридич-



42

 

Державотворення

них документів щодо участі у виборах кандидата (партії) 
та їх вступ у різноманітні правовідносини, які пов’язані з 
виборчим процесом;

4) здійсненням превентивної діяльності виборчих 
комісій, пов’язаної з контролем за дотриманням вибор-
чого законодавства та завчасної протидії порушенням на 
ранніх стадіях;

5) загальним низьким рівнем правової культури та 
освіти суб’єктів та учасників виборчого процесу.

Виборчі комісії створюються, як правило, за подан-
ням зацікавлених суб’єктів: політичних партій або кан-
дидатів, при цьому виборчими законами встановлено, 
що до складу виборчих комісій не можуть входити певні 
категорії громадян, зокрема посадові та службові особи 
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, працівники судів та правоохоронних органів 
тощо. У такий спосіб законодавець намагається підви-
щити довіру в суспільстві до роботи виборчих комісій та 
до результатів виборів, ними організованих. Проте, не 
завжди виборчі комісії, які сформовані у такий спосіб, 
здатні професійно та оперативно вирішувати питання, 
пов’язані з організацією виборчого процесу.

Систематичні зміни виборчого законодавства, в ре-
зультаті яких міняються способи формування виборчих 
комісій, порядок їх діяльності, вимоги до їх членів та 
повноваження, призвели до того, що сьогодні в Україні 
відсутні професійно підготовлені потенційні члени ви-
борчих комісій. Цьому сприяли також складна демогра-
фічна ситуація в країні, зменшення чисельності населен-
ня працездатного віку, а економічна криза 2008–2010 
років збільшила кількість сімей, в яких зайняті обидва 
з батьків, що скоротило резерв членів комісій. Окрім 
цього, збільшення часу, необхідного для проведення ви-
борчих процедур, низька оплата праці, складне виборче 
законодавство та посилення політичної боротьби при-
зводять до того, що інтерес до політичного життя змен-
шується, а вимоги до членів виборчих комісій підвищу-
ються, на них покладається більша відповідальність, а 
перед ними ставляться дедалі серйозніші завдання, які 
вони не завжди здатні виконати. Всі ці фактори вплива-
ють на способи залучення та добору кадрів для виборчих 
комісій. 

У чинному виборчому законодавстві позитивними є 
вимога у поданні щодо кандидатур до складу відповідної 
виборчої комісії вказівки на досвід роботи у складі ви-
борчих комісій, відповідну освіту чи підготовку, а також 
вимога запровадження з 1 січня 2013 року спеціального 
навчання у встановленому Центральною виборчою ко-
місією порядку для роботи на керівних посадах у складі 
окружної виборчої комісії на парламентських виборах 
осіб, які претендують на посаду голови, заступника го-
лови та секретаря окружної виборчої комісії (абз. 1 час-
тини сьомої статті 26 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» від 17.11.2011). 

Однак, зазначені заходи не є достатніми для забез-

печення ефективної роботи виборчих комісій (зокрема, 
рівня окружної або територіальної), оскільки зарубіж-
ний досвід свідчить про необхідність залучення до ви-
борчих комісій осіб, які мають практичний досвід юри-
дичної діяльності. Зазвичай це судді, які в обов’язковому 
порядку входять до складу виборчих комісій у Бельгії, 
Данії, Польщі, Румунії, Естонії, Литві, Бразилії, Маке-
донії, представники Міністерства внутрішніх справ 
у Німеччині, Франції, Мексиці, до недавнього часу – 
Великої Британії, особи з юридичною освітою – у Литві, 
Польщі, Естонії, Австралії та ін. Входження таких пред-
ставників до складу виборчих комісій демократичних 
країн автоматично підвищує їх статус і гарантує висо-
кий рівень дотримання законодавства та забезпечення 
реалізації виборчих прав громадян, оскільки у виборчо-
му процесі переплітається суспільний інтерес з профе-
сійним. 

На загальнонаціональних парламентських виборах в 
Україні 2012 року працювало приблизно 690 тисяч чле-
нів окружних та дільничних виборчих комісій, на пре-
зидентських у 2010 – понад 800 тисяч, отже, проведен-
ня навчання та тренінгів для членів виборчих комісій є 
визначальним фактором їх ефективної та успішної ро-
боти. Організація навчання членів виборчих комісій на 
сьогодні є в переліку повноважень Центральної вибор-
чої комісії та окружних/територіальних виборчих комі-
сій. Центральна виборча комісія організовує навчання 
членів окружних/територіальних виборчих комісій, а 
окружні/територіальні виборчі комісії організовують 
навчання членів дільничних виборчих комісій. 

Нині питання навчання членів виборчих комісій зде-
більшого покладається на суб’єктів подання цих канди-
датур, Центральну виборчу комісію, окружні виборчі 
комісії та неурядові організації. Пострадянські респуб-
ліки досить активно використовують зарубіжну допо-
могу в проведенні навчання членів виборчих комісій, 
забезпечую чи таким чином спадковість традицій демо-
кратичних виборів та формуючи нові підходи до їх орга-
нізації та проведення.

Зокрема, для прикладу, активною в цьому напря-
мі була діяльність Центральної виборчої комісії та 
Агентства США з міжнародного розвитку «Сприяння 
організації виборів в Україні» (USAID) у 2002–2006 
роках, та з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у 
2009–2010 рр. [3, с. 38]. 

Важливо надалі розвивати нові технології масового 
навчання організаторів виборів. У недалекому майбут-
ньому вирішальну роль зможуть відігравати інтернет-
технології дистанційного навчання. Зокрема, у 2013 
році Координатор проектів ОБСЄ в Україні у спів-
праці з Центральною виборчою комісією та за органі-
заційної підтримки ВГО «Комітет виборців України» 
презентував новостворену онлайн-систему навчання 
членів виборчих комісій. Проект реалізується на запит 
Центральної виборчої комісії за підтримки Канадського 
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агентства міжнародного розвитку і Міністерства закор-
донних справ Норвегії. 

У Грузії напередодні парламентських виборів 2012 
року члени виборчих комісій проходили навчання за 
програмою BRIDGE (Будівництво ресурсів у галузі 
демократії, управління та виборів). Програма здійсню-
валась з ініціативи ЦВК Грузії, як і в Україні, за фі-
нансування Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). BRIDGE являє собою програму професійно-
го розвитку з акцентом на виборчі процеси, яка включає 
в себе всі аспекти виборів та орієнтована на підвищен-
ня професіоналізму, розвитку можливостей і навичок. 
За аналогічними програмами відбувається навчання в 
Молдові, Румунії, Вірменії, Казахстані, Киргизстані та 
інших республіках.

Навчання та тренінги майбутніх членів виборчих ко-
місій має також важливе психологічне значення, оскіль-

ки особа приходить у комісію підготовленою до практич-
ної діяльності і тому почувається достатньо впевнено. 
Не менш важливою є така підготовка і для формування 
ділових партнерських стосунків між членами комісії без 
огляду на керівні посади та партійну приналежність.

Механізм формування складу виборчих комісій по-
требує набуття більшого інституційного характеру та 
організаційної прозорості й обгрунтованості, а це, в 
свою чергу, вимагає від організаторів виборів поліпшу-
вати роботу з навчання та підвищення професійної ква-
ліфікації членів виборчих комісій. Фахова підготовка 
та навчання членів виборчих комісій являє собою лише 
один із напрямів механізму вдосконалення реалізації 
функцій виборчих комісій правозахисного характеру, 
який сприятиме забезпеченню реалізації та захисту ви-
борчих прав громадян як можливості особисто брати 
участь у здійсненні владних повноважень.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ КАК СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ 

Ирина ТИМОШЕНКО

В статье рассмотрены значение избирательных комиссий в реализации правозащитных функций в про-

цессе обеспечения реализации права граждан на свободные и демократические выборы, установление 

правовых возможностей и способов защиты избирательных прав граждан. Исследуется роль профессио-

нальной кадровой подготовки избирательного процесса.
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ELECTION COMMITTEES AS SUBJECTS OF REALIZATION OF REMEDIAL FUNCTION

Irina Timoshenko 

The article considers the importance of electoral commissions in the implementation of human rights 

and functions in the process of ensuring the right to free and democratic elections, the establishment of legal 

opportunities and ways to protect voting rights. The article examines the role of professional personnel training of 

the electoral process. 
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Сучасна виборча кампанія як один із ключових еле-
ментів виборчого процесу є багатоаспектним феноме-
ном, що вирізняється високим ступенем технологізації 
та має складну структуру. Більшість дослідників ви-
борчих технологій одностайні у тому, що основними 
структурними елементами виборчої кампанії є страте-
гія і тактика. Водночас спостерігаються розходження 
щодо того, що саме слід відносити до стратегічних ком-
понентів, а що – до тактичних. Так, російські експерти 
О. Кудінов і Г. Шипілов під стратегією виборчої кампа-
нії розуміють загальну спрямованість, зміст і порядок 
дій кандидата та його команди з метою досягнення на-
мічених цілей. Тактика же зводиться до конкретних дій 
із реалізації стратегії [10, с. 146]. Інші російські фахівці 
Є. Малкін та Є. Сучков стратегією називають змістов-
ну частину кампанії, а тактикою – комунікативну [14, 
с. 61]. Український дослідник В. Наумов до стратегії від-
носить змістовну і ресурсну складові виборчої кампанії 
та визначення цільових груп виборців, а до тактики – 
конкретні дії, що чиняться для розподілу ресурсів і ви-
конання стратегічних завдань [16, с. 71–74]. 

Західні науковці схильні вживати термін «стратегіч-
не планування виборчої кампанії». Так, Г. Маузер ви-
значає стратегію як генеральний план, що спрямовує 
та інтегрує всі дії кандидата в ході кампанії [19, с. 12]. 
Згідно з поширеним в американській і європейській по-
літичній науці маркетинговим підходом (який набуває 
дедалі більшої популярності й у нашій країні та в сенсі 
вивчення виборчих технологій володіє значним еврис-
тичним потенціалом), стратегія виборчої кампанії по-

винна насамперед давати відповіді на такі запитання: 
ХТО твої потенційні виборці? ЧОМУ вони можуть за 
тебе проголосувати? ЩО необхідно зробити, аби вони 
за тебе проголосували? ЯК це зробити? Деякі дослідни-
ки, виходячи з реалій пострадянського простору, цілком 
слушно пропонують доповнити цей перелік ще двома 
питаннями: ХТО твої конкуренти? і ЯКІ ресурси є в їх-
ньому розпорядженні? [5, с. 39]. 

Враховуючи зазначене та опираючись на маркетин-
гову методологію, розробку стратегії виборчої кампанії 
можна визначити як етап, на якому вирішуються чотири 
завдання: вивчення політичного ринку, його сегмента-
ція, позиціонування та виробництво політичного товару, 
тоді як ключове завдання тактики – просування товару 
на політичний ринок. Крім того, саме на рівні стратегії 
вирішуються основні проблеми щодо управління вибор-
чою кампанією та її організаційного і ресурсного забез-
печення.

Як бачимо, одним із ключових завдань у цьому 
контексті є позиціонування, що займає особливе міс-
це в практиці організації і ведення виборчих кампа-
ній. Саме від нього насамперед залежить ефективність 
виборчої стратегії, в той час як неправильно обраний 
варіант позиціонування може звести нанівець всі по-
дальші зусилля. Під самим же позиціонуванням, дещо 
перефразувавши визначення класика маркетингової 
теорії Ф. Котлера [8], будемо розуміти комплекс захо-
дів, завдяки якому у свідомості цільових груп виборців 
політичний товар щодо конкуруючих товарів посідає, 
власне, відмінне від інших та вигідне місце; а також 

Стратегії позиціонування 
політичних партій на парламентських 
виборах 2012 року в Україні

Олексій КОЛЕСНИКОВ,

кандидат політичних наук,  асистент кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті аналізуються стратегії позиціонування політичних партій на парламентських виборах 2012 року 

в Україні, оцінюється їх ефективність та пропонуються практичні рекомендації щодо розробки електораль-

них стратегій у наступних виборчих кампаніях. Автор доходить висновку, що в процесі розробки стратегій 

позиціонування на парламентських виборах 2012 року українські політичні партії тією чи іншою мірою при-

пустилися однієї й тієї ж помилки, пов’язаної з неврахуванням усіх необхідних параметрів позиціонування. 

І якщо для одних партій це в підсумку не мало принципового значення, оскільки відсутні або слабкі елементи 

компенсувалися за рахунок інших складових, то для інших неувага до окремих ліній позиціонування призве-

ла до зниження ефективності використаних ними стратегій виборчих кампаній.

Ключові слова: вибори, виборча кампанія, виборчі технології, політична партія, стратегія, позиціонування.
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спосіб, відповідно до якого споживачі ідентифікують 
той чи інший товар за його найважливішими характе-
ристиками. 

Відзначимо також, що парламентські вибори 2012 
року в Україні вирізнялися помітним рівнем технологі-
зації виборчих кампаній, що проводилися їх учасниками. 
Вони продемонстрували стан розвитку виборчих техно-
логій в нашій країні, тенденції їх еволюції та перспекти-
ви вдосконалення. Цей виборчий досвід уже встиг стати 
об’єктом наукового інтересу з боку таких вітчизняних 
учених, як А. Акайомова [1], Т. Бевз [2], А. Біденко [3], 
Т. Джига [4], А. Квітка [7], Л. Кочубей [9], О. Шиманова 
[18] та ін. Проте проблеми позиціонування політичних 
партій як суб’єктів виборчого процесу у цих працях 
майже не розкриті. Відтак, пропонована стаття є спро-
бою заповнити цю прогалину та має на меті проаналі-
зувати стратегії позиціонування політичних партій на 
парламентських виборах 2012 року в Україні, оцінити їх 
ефективність та запропонувати практичні рекомендації 
щодо розробки електоральних стратегій у наступних ви-
борчих кампаніях.  

Однак, перш ніж перейти до аналізу стратегій по-
зиціонування основних учасників парламентських 
виборів 2012 року в Україні, зазначимо, що фахівці з 
виборчих технологій, які мають досвід роботи на постра-
дянському просторі, зазвичай наголошують на необхід-
ності комплексного підходу до позиціонування, яке би 
забезпечувало врахування всіх основних електоральних 
розмежувань, що існують між виборцями в тій чи іншій 
країні. У типології моделей (стратегій) виборчих кампа-
ній Є. Малкіна та Є. Сучкова міститься один із варіантів 
цього підходу, який, зокрема, включає позиціонування 
за такими параметрами: 1) політичне позиціонування 
в «правій-лівій» системі координат; 2) особистісне по-
зиціонування – визначення позитивних особистісних 
якостей лідера (-ів) відповідно до моделі ідеального 
кандидата; 3) проблемне позиціонування – ставлення 
кандидата чи партії до основних проблем округу; 4) по-
зиціонування щодо конкурентів [15, с. 80]. 

На нашу думку, запропонована російськими фахів-
цями комплексна модель стратегії виборчої кампанії є 
цілком прийнятною для використання в Україні, однак 
потребує певної адаптації з урахуванням національної 
специфіки. Зокрема, з огляду на особливості вітчизня-
ного політичного простору, позиціонування в системі 
координат «ліві-праві» потребує доповнення позиціо-
нуванням по лінії «влада-опозиція». Справа в тому, що, 
починаючи з парламентських виборів 2002 року, ця вісь 
розмежування поступово набувала дедалі більшого зна-
чення, і саме акцент на радикальній опозиційності дав 
змогу в цій кампанії суттєво розширити електоральну 
підтримку Соціалістичній партії України (СПУ) та 
Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). На противагу, аморф-
не позиціонування «Нашої України» як «конструктив-
ної опозиції» не дало їй можливості здобути підтримку 

національно-орієнтованого протестного електорату. 
Подальша виборча практика засвідчила, що ті партії і 
кандидати, які себе чітко не ідентифікували в цій сис-
темі координат або ж позиціонувалися як «третя сила» 
(наприклад, Народний блок Литвина у 2006 році), не 
змогли здобути вагомої підтримки.

Також вважаємо за необхідне виділити позиціону-
вання в межах стереотипів масової свідомості як окре-
мий елемент стратегії позиціонування, виходячи з його 
важливості для успіху виборчої кампанії. Адже опора 
на стереотипи дає змогу сформувати центральний міф 
виборчої кампанії, який, своєю чергою, стає зручним за-
собом сегментації політичного ринку на великі цільові 
групи.

Враховуючи внесені корективи, можемо стверджува-
ти, що на парламентських виборах в Україні, принаймні 
в їх пропорційній частині, оптимальною є стратегія по-
зиціонування, що включає такі параметри: 1) позиціону-
вання з опорою на домінуючі стереотипи масової свідо-
мості; 2) особистісне позиціонування шляхом створення 
позитивного іміджу лідера (лідерів) партії; 3) паралель-
не позиціонування у системі координат «ліві-праві» та 
«влада-опозиція»; 4) проблемне позиціонування; 5) по-
зиціонування щодо конкурентів.

Використовуючи цю модель позиціонування полі-
тичної партії як оптимальну для нашої країни, спробу-
ємо проаналізувати стратегії позиціонування основних 
учасників парламентських виборів 2012 року та оцінити 
їх ефективність. При цьому зосередимося лише на пар-
тіях, яким вдалося подолати виборчий бар’єр і здобути 
мандати у Верховній Раді України.

Партія регіонів (ПР)

Партія регіонів увійшла в парламентську виборчу 
кампанію 2012 року в статусі «партії влади», що ви-
магало від неї особливого підходу до побудови страте-
гії виборчої кампанії. Адже владний статус в Україні 
через традиційно низький рівень суспільної довіри 
до інститутів держави, є менш вигідним стартовим 
майданчиком для участі у виборах. Вітчизняний до-
свід містить лише кілька прикладів перемоги пред-
ставників влади у виборчих кампаніях національного 
рівня – перемога Л. Кучми у 1999 році та перше місце 
Партії регіонів на позачергових парламентських вибо-
рах 2007 року. У решті випадків лідерство завжди діс-
тавалося опозиції. Більше того, сам факт перебування 
при владі накладає відбиток на імідж партії, тому по-
стає необхідність посилення інших іміджевих харак-
теристик, які дають можливість подолати цей негатив. 
У випадку Партії регіонів цей негативний відбиток 
був пов’язаний із проведенням у попередні роки низ-
ки малопопулярних реформ (скорочення соціальних 
пільг, прийняття Податкового кодексу України, пен-
сійна реформа тощо), більшість із яких, до того ж, 
були малорезультативними.   
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У цих умовах керівництвом ПР було прийнято рі-
шення використати вже традиційну для неї стратегію 
позиціонування, засновану на вихвалянні своїх сильних 
сторін і досягнень на тлі їх протиставлення недолікам і 
помилкам своїх політичних опонентів, за якими був за-
кріплений ярлик «попередники». На загал, таку стра-
тегію позиціонування Партії регіонів можна було спо-
стерігати під час виборчих кампаній 2006–2007 років, 
а в її основі лежали меседжі про стабільність, соціальна 
риторика та активне протиставлення себе конкурентам. 
У 2012 році до цього всього також додалася тема чемпіо-
нату Європи з футболу, успішне проведення якого пода-
валося як величезне досягнення чинної владної команди 
та протиставлялося діям «попередників», які ледь не зі-
рвали проведення цих змагань в Україні.     

У цілому, попри сумнівність багатьох афішованих 
здобутків ПР, така стратегія виборчої кампанії виявила-
ся оптимальною з огляду на те, що інших козирів у пар-
тії влади просто не було. В цьому контексті досить вдало 
був обраний і головний слоган кампанії «Від стабільнос-
ті – до добробуту!», який, з одного боку, покликаний був 
створити ілюзію стабільності, а з іншого – у майбутньо-
му обіцяв те, чого прагнуть майже всі, апелюючи до від-
повідних стереотипів масової свідомості. 

Що ж стосується інших ліній позиціонування, зокре-
ма ідеологічного і проблемного, то тут Партія регіонів 
так само залишилася на традиційних для неї лівоцент-
ристських позиціях, акцентуючи на питаннях підвищен-
ня соціальних стандартів та використовуючи обережну 
проросійську риторику на тлі загальної декларації про 
продовження євроінтеграційного курсу в зовнішній по-
літиці. При цьому ПР так і не вдалося запропонувати 
яких би то не було нових ідей та меседжів щодо вирішен-
ня актуальних проблем розвитку українського суспіль-
ства, і вона обмежилася доволі стандартним набором 
обіцянок, звичних і зрозумілих для її цільових електо-
ральних груп. 

Найслабшим же місцем позиціонування Партії регіо-
нів на парламентських виборах 2012 року, на нашу дум-
ку, стала лідерська (особистісна) складова. Проблема 
відсутності в партії яскравих публічних політиків (за 
винятком хіба що О. Єфремова та Г. Герман), здатних 
ефективно представляти цю політичну силу як перед ма-
совими аудиторіями, так і в засобах масової інформації, 
постала задовго до виборів 2012 року, однак до сьогодні 
вона не вирішена. Певною мірою підсилити особистісне 
позиціонування ПР дала змогу поява в першій п’ятірці 
списку С. Тігіпка, однак у середовищі «ядерного» елек-
торату цієї політичної сили його фігура сприймалася 
вельми неоднозначно, то ж власне проблему дефіциту 
лідерів вона не зняла. Водночас висування другим номе-
ром у виборчому списку Т. Повалій, яка до цього взагалі 
не займалася політичною діяльністю, стало яскравим 
свідченням кризових явищ в особистісному позиціону-
ванні Партії регіонів.          

У цілому ж, виборча кампанія ПР зразка парламент-
ських виборів 2012 року характеризувалася наявністю 
чіткої стратегії позиціонування, наближеної до описа-
ної нами оптимальної моделі, що поєднувалася із сис-
темною комунікацією, чим, власне, і забезпечувався 
доволі ефективний вплив на електоральні орієнтації 
та установки. Проте, як зазначає відомий вітчизняний 
експерт із політреклами А. Біденко, головний плюс 
цієї кампанії проявився багато років тому, коли вона 
вперше була реа лізована – її системність і ґрунтовність 
стали важливим чинником успіху ПР. Однак на цих ви-
борах комунікація повторилася чи не вп’яте, а оскільки 
ніхто не відміняв закони роботи нашого мозку – то ми 
всі давно сприй маємо її як білий шум. Тому головний 
мінус кампанії ПР – її серійність, демонстрація схо-
жих меседжів протягом кількох виборів. Відповідно, 
вона не може похвалитися ефективністю в сенсі залу-
чення нових виборців, а тільки активізацією лояльних 
[3]. Відтак, уже на наступних виборах перед Партією 
регіонів постане гостра потреба у зміні підходів до по-
зиціонування, в т.ч. через посилення особистісної та 
проблемної складових. Якщо ж цей аспект не буде вра-
хований, ПР не зможе здобути потрібної їй електораль-
ної підтримки.

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 
(ВО «Батьківщина»)

Виборча кампанія Об’єднаної опозиції – ВО «Бать-
ківщина» стала чи не найбільшим розчаруванням 
парламентських виборів 2012 року, особливо в порів-
нянні з яскравими і доволі результативними кампані-
ями цієї політичної сили зразка 2006–2007 років. Ця 
обставина може бути пояснена кризовими явищами 
в партії, що мали місце впродовж кількох останніх ро-
ків. По-перше, ВО «Батьківщина» втратила свій голов-
ний електоральний козир – харизматичного лідера 
Ю. Тимошенко, яка хоч і була символічно висунута 
кандидатом у народні депутати України, проте через на-
явність судимості не була (та й, власне, не могла бути) 
зареєстрована Центральною виборчою комісією. По-
друге, через втрату владного статусу ця політична сила 
розгубила значну частину свого кадрового потенціалу, 
а з ним і фінансових ресурсів внаслідок переходу бага-
тьох її членів (як на центральному рівні, так і на міс-
цях) до інших партій і фракцій. По-третє, впродовж 
останніх років в опозиційному сегменті українського 
політичного ринку з’явилися нові потужні політичні 
гравці – Політична партія «УДАР Віталія Кличка» і 
ВО «Свобода», а відтак перед «Батьківщиною» поста-
ла необхідність не тільки протистояти більш моноліт-
ній владній команді, а й активно боротися за «місце під 
сонцем» з іншими опозиційними політичними силами. 
Враховуючи зазначене, подальша політична доля ВО 
«Батьківщина» напряму залежала від вибору ефектив-
ної стратегії позиціонування на парламентських вибо-
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рах 2012 року, оскільки колишня лідероцентрична мо-
дель уже не могла бути застосована. 

Проблема особистісного позиціонування була вирі-
шена шляхом висування у списку партії низки достат-
ньо відомих політиків з інших політичних сил – колиш-
ніх союзників по т.зв. помаранчевому табору. В умовах 
фактичного розпаду останнього саме ВО «Батьківщина» 
стала базою для участі у виборах 2012 року представ ни-
ків ще шести партій – «Реформи та порядок», «Фронту 
Змін», «Громадянської позиції», «За Україну!», «На род-
ного руху України» і «Народної Са  мо оборони». Очолив 
список лідер «Фронту Змін» А. Яце нюк, який хоч і не 
міг повністю компенсувати образ Ю. Тимошенко, проте 
був оптимальною фігурою з на леж ним рівнем упізнава-
ності та задатками публічного полі тичного лідера. Окрім 
нього, в першій п’ятірці опинилися Ю. Тимошенко та 
Ю. Луценко (обидва не були заре єстровані через наяв-
ність судимостей), а також А. Гриценко та О. Турчинов. 
Крім того, після посування списку до першої п’ятірки 
увійшли В. Кириленко та Г. Немиря, що в підсумку 
забезпечило доволі презентабельний формат особис-
тісного позиціонування партії, особливо з огляду на 
присутність у подальшій частині списку низки інших 
відомих громадськості публічних політичних діячів – 
М. Томенка, С. Соболєва, Б. Тарасюка, І. Кириленка 
та багатьох інших. Посилювалося особистісне позиціо-
нування за допомогою частого використання образу 
Ю. Тимошенко в рекламних матеріалах.

У сенсі ідеологічного позиціонування ВО «Батьків-
щина», як і Партія регіонів, зазнала мінімальних змін 
порівняно з попередніми виборчими кампаніями. Як 
і раніше, ця партія продовжила використовувати ліво-
центристський популізм, фактично працюючи в одно-
му електоральному сегменті зі своїми опонентами з 
ПР. Водночас у програмі й дискурсі «Батьківщини», на 
відміну від ПР, чітко простежувався проєвропейський 
зовнішньополітичний вектор.

Цілком правильною виявилася лінія на чітке по-
зиціонування ВО «Батьківщина» як опозиції до Партії 
регіонів та Президента В. Януковича, оскільки іншо-
го варіанта від цієї політичної сили годі було й чекати. 
Радикальна опозиційність підкреслювалася в деяких 
програмних положеннях (як-то, «повернемо Межигір’я 
державі») постійним використанням ярлика «об’єднана 
опозиція» та гаслом «Ми їх зупинимо!». У такий спосіб 
партія прагнула не тільки досягти належного рівня про-
тиставлення чинній владі, а й чітко себе ідентифікувати 
поміж інших опозиційних сил як «найбільш опозицій-
ної» чи то «єдиної справжньої опозиції». 

Найбільшим стратегічним прорахунком ВО «Бать-
ків щина» на парламентських виборах 2012 року стало 
недостатньо артикульоване проблемне позиціонуван-
ня. На відміну від попередніх парламентських виборів 
2007 року, коли Блоком Юлії Тимошенко було запро-
поновано комплексну програму «Український прорив», 

що містила низку хоч і популістських, проте нових, ори-
гінальних і конкретних пропозицій щодо проведення 
реформ, під час кампанії 2012 року «Батьківщина» об-
межилася доволі стандартним набором обіцянок, не за-
пропонувавши в цьому сенсі нічого свіжого. Тим самим 
було поставлено під сумнів голосування за партію тієї 
частини (нехай і не дуже чисельної) опозиційно нала-
штованого електорату, що орієнтується на передвиборні 
програми та конкретні обіцянки політичних сил. 

Врешті, ще одним важливим недоліком виборчої 
кампанії ВО «Батьківщина» стало недостатньо чітке 
позиціонування в системі домінуючих стереотипів ма-
сової свідомості. Зокрема, основний стереотип, до якого 
апелювала партія, може бути висловлений так: «Чинна 
влада злочинна, недемократична та антиукраїнська, 
а тому її треба змінити». Однак до цього ж стереоти-
пу великою мірою апелювали й інші опозиційні сили, 
тому «Батьківщині» для успішної конкуренції з ними 
варто було звертатися і до інших стереотипів, що зроб-
лено не було.     

Політична партія «УДАР 
Віталія Кличка» («УДАР»)

Політична партія «Український демократичний 
альянс за реформи Віталія Кличка» («УДАР») була 
створена 2010 року. Фактично «УДАР» замінив пар-
тію «Європейська столиця», зареєстровану в березні 
2005 року і перейменовану в 2009 році на партію «Нова 
країна». Попри попередні спроби В. Кличка ввійти у 
«велику політику», зокрема на чолі виборчого блоку 
ПОРА-ПРП 2006 року, саме партія «УДАР» стала пер-
шим справді потужним політичним проектом, створе-
ним спеціально під цього лідера, в який так само вперше 
були вкладені чималі ресурси.      

Цілком логічним і очікуваним було те, що доміную-
чою лінією позиціонування у виборчій стратегії партії 
«УДАР» став образ її лідера – В. Кличка. Цьому спри-
яла його всесвітня спортивна слава, майже стовідсотко-
ва впізнаваність, високий рівень довіри в усіх регіонах 
України, відсутність вираженого антиобразу та значний 
авторитет за кордоном. Проте такий лідероцентричний 
принцип не зміг повністю замінити особистісне пози-
ціонування для цієї політичної сили. Справа в тому, що 
якби В. Кличко був ще й досвідченим політичним дія-
чем, тоді питання про його команду стояло би не так 
гостро (як це, наприклад, було у випадку з Блоком Юлії 
Тимошенко зразка 2006–2007 років, коли харизма лі-
дера в масовій свідомості майже повністю компенсу-
вала відсутність професійної управлінської команди). 
Однак у випадку з В. Кличком у багатьох виборців ви-
никало цілком логічне запитання щодо того, хто є в його 
команді, тоді як найближче політичне оточення було 
маловідомим широкому загалу. І в цьому сенсі перша 
п’ятірка партії, сформована для підвищення презента-
ційної привабливості, виглядала не зовсім переконливо: 
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О. Продан була відома лише у вузьких підприємниць-
ких колах; М. Матіос ніколи раніше не займалася по-
літичною діяльністю; В. Наливайченко хоч і мав полі-
тичний досвід, проте за часів президентства В. Ющенка 
очолював СБУ, що не могло однозначно сприйматися 
українським суспільством; В. Ковальчук взагалі не був 
відомий громадськості.

Щодо ідеологічного позиціонування, то тут «УДАР» 
вибрав цілком правильний правоцентристський сег-
мент, який звільнився після остаточної втрати «Нашою 
Україною» своїх позицій. У цьому сенсі аналітики 
Українського незалежного центру політичних дослід-
жень зазначають, що ідеологічною домінантою партії 
«УДАР» є лібералізм, тобто програма партії підкреслює 
незалежність індивіда від держави, рівноцінність інди-
відуальних і колективних інтересів, непорушність інди-
відуальних прав і свобод та необхідність всебічного роз-
витку громадянського суспільства. При цьому «УДАР» 
із-поміж релевантних партій є єдиною політичною си-
лою в Україні, яка чітко дотримується праволіберальної 
орієнтації [6, с. 34].

Ідеологічне позиціонування «УДАРу» було належ-
ним чином доповнене проблемним. Партії вдалося за-
пропонувати змістовно насичену передвиборну програ-
му, що містила низку конкретних обіцянок. Це вигідно 
вирізняло «УДАР» з-поміж інших політичних сил, які 
до розробки своїх програм підійшли доволі формально. 
При цьому в програмі партії містилася низка відносно 
свіжих для вітчизняного електорального дискурсу про-
позицій, які, очевидно, привертали увагу виборців, як 
наприклад, запровадження інститутів народної законо-
давчої ініціативи, народного вето і народного вотуму 
недовіри; зниження вікового цензу для активного ви-
борчого права на місцевих виборах до 16 років; запро-
вад ження суду присяжних; скасування низки податків 
та їх перерозподіл на користь місцевих бюджетів.  

А ось де в партії «УДАР» виникли проблеми, так 
це на рівні позиціонування по лінії «влада-опозиція». 
На нашу думку, партійне керівництво недооцінило цю 
систему координат, і як наслідок, партії не вистачило 
«опозиційності» та чіткої й агресивної риторики. Адже 
багато хто очікував від «УДАРу» більшої рішучості у 
висловлюваннях і діях, яку в ході виборчої кампанії так 
і не побачив. Фактично, партія повторила долю «Нашої 
України» на виборах 2002 року, коли млява «конструк-
тивна опозиційність» не дала змоги цьому блоку розши-
рити власний імідж та здобути підтримку радикально 
налаштованого протестного електорату, частка якого 
в українському суспільстві традиційно чимала. Як на-
слідок, електоральний результат партії «УДАР Віталія 
Кличка» на виборах 2012 року переконливий, але знач-
но менший за очікуваний.

З іншого боку, цілком можливо, що таке позиціо-
нування було вибране свідомо, оскільки у списках цієї 
політичної сили було чимало людей, яких аналітики 

пов’язували з вітчизняними фінансово-промисловими 
групами [11–13], і надмірний радикалізм у вибор-
чій кампанії «УДАРу» міг нести загрозу їхнім бізнес-
інтересам. 

Комуністична партія України (КПУ)

Комуністична партія України є певною мірою уні-
кальною політичною силою в нашій країні з огляду на те, 
що традиційно домінуючою лінією її виборчих стратегій 
є ідеологічне позиціонування, що спирається на стерео-
типи масової свідомості, пов’язані з ностальгією за ра-
дянським минулим, тоді як особистісне позиціонуван-
ня тут відіграє другорядну роль. При цьому Компартії, 
попри активну спіпрацю з владою, зазвичай вдається 
переконати своїх виборців у власній опозиційності. На 
парламентських виборах 2012 року КПУ, залишаючись 
вірною такій лінії ідеологічного позиціонування з од-
ночасною декларацією східного зовнішньополітичного 
курсу, спромоглася їх ефективно доповнити позиціо-
нуванням проблемним і тим самим суттєво збільшити 
власну електоральну підтримку з 5,39% у 2007 році до 
13,18% у 2012. Цього вдалося досягти великою мірою 
завдяки артикуляції на рівні програми та електораль-
ного дискурсу низки популістських обіцянок (як-от, 
безкоштовна медицина і освіта, ренаціоналізація стра-
тегічних підприємств, нова пенсійна реформа), які, 
проте, були зрозумілі та надійно сприйняті її потенцій-
ним електоратом. 

Експерти Фонду «Демократичні ініціативи» ви-
окремлюють декілька причин того, що Компартія 
України змогла здобути таку електоральну підтримку.  
По-перше, КПУ і надалі залишається ідеологічно зро-
зумілою для виборця партією – вона не відмовляється 
від соціалістичної лівої риторики, хоча й у більшос-
ті випадків не підтверджує її практичною діяльністю. 
По-друге, виборча кампанія українських комуністів 
була чи не найбільш вдалою з точки зору змісту, форми 
та досягнення цільової аудиторії. І  хоча КПУ під час 
виборчих змагань не наводила аргументів, як втілю-
ватиме пропоновані нею гасла, проте емоційно змогла 
вплинути на своїх виборців, апелюючи насамперед до 
радянського минулого та тих соціальних програм, які 
сьогодні українцям уже не доступні. По-третє, рей-
тинг КПУ  істотно зріс за рахунок зниження рейтингу 
Партії регіонів, частина прихильників якої розчарува-
лася  в ній упродовж останніх двох років, і комуністи 
для багатьох із них стали прийнятною альтернативою. 
Мало того, до комуністів повернулися ті виборці, які 
6 років тому змінили свої політичні вподобання та за-
мість КПУ голосували за ПР [17]. 

Водночас варто сказати, що зростання підтримки 
КПУ на останніх виборах зовсім не свідчить про збіль-
шення кількості прихильників комуністичної ідеології в 
українському суспільстві. На нашу думку, справа в тому, 
що внаслідок низки непопулярних реформ, ініційованих 
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і проведених Партією регіонів, погіршення соціально-
економічної ситуації в країні та невиконання партією 
влади багатьох своїх обіцянок частина її виборців по-
чали шукати політичну альтернативу. Через ціннісно-
світоглядні відмінності такою альтернативою не змогли 
стати «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода», а відтак, цю 
нішу успішно зайняла КПУ, насамперед завдяки пра-
вильно обраній стратегії позиціонування та ефективній 
тактиці виборчої кампанії. Тому для багатьох громадян 
голосування за КПУ на виборах 2012 року було насам-
перед формою політичного протесту проти політики ПР 
за відсутності інших допустимих альтернатив. 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 
(ВО «Свобода»)

Результат Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
став чи не найбільшою несподіванкою парламентських 
виборів 2012 року. Отриману цією партією електо-
ральну підтримку не прогнозували ні політологи, ні 
результати соціологічних опитувань, та не очікували 
інші політичні сили. І лише коли були оприлюднені 
дані екзит-полів, стало зрозуміло, що результат ВО 
«Свобода» більш ніж переконливий. І цей електораль-
ний успіх став логічним наслідком правильно обраної 
стратегії позиціонування, якій сама партія впродовж 
багатьох років не зраджувала.  

З точки зору ідеології «Свобода» себе завжди по-
зиціонувала дуже чітко, послідовно розвиваючи ком-
бінацію ідей консерватизму і націоналізму. При цьому 
на тлі інших партій вона завжди вирізнялася вірністю 
своїй ідеології, і саме завдяки цьому змогла заповни-
ти вільну нішу, яка після занепаду Народного руху 
України пустувала. Саме така ідеологічна чистота ста-
ла, на нашу думку, одним із ключових чинників успі-
ху цієї політичної партії на виборах 2012 року поряд із 
постійною дек ларацією радикальної опозиційності до 
чинної влади.

У цьому сенсі погодимося з експертами Фонду 
«Демократичні ініціативи», що на останніх виборах саме 
ВО «Свобода» стала альтернативою для тих громадян, 
які розчарувалися в т.зв. помаранчевому таборі політич-
них сил. Відтак виборець, який опозиційно налашто-
ваний щодо чинної влади, шукав альтернативу старим 

помаранчевим силам теж в опозиційному таборі, але в 
особі нової партії, нових облич, які змогли би вплину-
ти на неефективну роботу парламенту. «Свобода» в 
цій ситуації мала достатньо привабливий вигляд на тлі 
розпливчастих, популістських обіцянок лідерів перего-
нів, які так і не спромоглися створити свій  ідеологіч-
ний портрет в очах пересічного виборця [17]. І цьому не 
перешкодило навіть відносно слабке особистісне пози-
ціонування «Свободи», адже більшість висунутих нею 
кандидатів хоч і були маловідомими широкому загалу, 
проте виглядали свіжо, впевнено і переконливо. 

У цілому, електоральний успіх «Сво боди» великою 
мірою обумовлений правильно обраною стратегією 
позиціонування цієї політичної сили, яка максималь-
но враховувала існуючі в суспільстві розмежування та 
стратегії позиціонування конкурентів. І хоча в сенсі 
проб лемного і особистісного позиціонування вона пев-
ною мірою поступалася іншим партіям, то завдяки чіт-
кій артикуляції своєї ідеології та радикальній опозицій-
ності, а також апеляції до стереотипів масової свідомості 
їй вдалося мобілізувати патріотично орієнтований і вод-
ночас радикально налаштований протестний електорат, 
та в підсумку вперше у власній історії здобути представ-
ництво у Верховній Раді України. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в процесі розробки 
стратегій позиціонування на парламентських виборах 
2012 року українські політичні партії тією чи іншою мі-
рою припустилися однієї й тієї ж помилки, пов’язаної з 
неврахуванням усіх необхідних параметрів позиціону-
вання. І якщо для одних партій це в підсумку не мало 
принципового значення (наприклад, ПР, КПУ і ВО 
«Свобода»), оскільки відсутні або слабкі елементи ком-
пенсувалися за рахунок інших складових, то для інших 
(ВО «Батьківщина» та «УДАР») неувага до окремих лі-
ній позиціонування призвела до зниження ефективності 
використаних ними стратегій виборчих кампаній. 

Відтак на наступних парламентських виборах кон-
курентні переваги матимуть насамперед ті політич-
ні сили, які зможуть забезпечити позиціонування за 
п’ятьма окресленими вище параметрами з урахуванням 
існуючих електоральних розмежувань в українському 
суспільстві.    
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СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 

2012 ГОДА В УКРАИНЕ 

Алексей КОЛЕСНИКОВ

В статье анализируются стратегии позиционирования политических партий на парламентских выборах 

2012 года в Украине, оценивается их эффективность и предлагаются практические рекомендации относи-

тельно разработки электоральных стратегий в следующих избирательных кампаниях. Автор приходит к вы-

воду, что в процессе разработки стратегий позиционирования на парламентских выборах 2012 года укра-

инские политические партии в той или иной степени допустили одну и ту же ошибку, связанную с неучетом 

всех необходимых параметров позиционирования. И если для одних партий это в итоге не имело принципи-

ального значения, поскольку отсутствуют или слабые элементы компенсировались за счет других состав-

ляющих, то для других невнимание к отдельным линиям позиционирования привело к снижению эффектив-

ности использованных ими стратегий избирательных кампаний.

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, избирательные технологии, политическая партия, 

стратегия, позиционирование.

POSITIONING STRATEGIES OF POLITICAL PARTIES AT THE PARLIAMENTARY ELECTIONS OF 2012 

IN UKRAINE

Kolesnykov OLEKSII 

The paper analyzes the positioning strategies of political parties at the parliamentary elections of 2012 in Ukraine, 

as well as evaluates their efficiency and makes practical recommendations on elaborating electoral strategies in 

the next election campaigns. The author concludes that while elaborating positioning strategies for parliamentary 

elections of 2012 Ukrainian political parties more or less have made the same error concerning the neglect of all 

necessary positioning parameters. And if for one part of them this error had no fundamental importance because 

missing or weak elements where compensated by other components, then for the other parties inattention to some 

positioning lines led to a decrease of effectiveness of their electoral campaign strategies.

Key words: elections, election campaign, electoral technologies, political party, strategy, positioning.   
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Міжнародний досвід

У контексті європейської інтеграції України акту-
альним виступає дослідження окремих питань консти-
туційної реформи, зумовлених цим процесом. Одним 
із таких питань є реформування форми правління, ви-
значеної Конституцією України 1996 року. В цьому 
плані досвід реформування владної системи Чеської 
Республіки є цінним і повчальним для вітчизняної пра-
вової науки та практики державотворення. Метою цієї 
статті є аналіз основних напрямів модернізації форми 
правління Чеської Республіки в контексті приєднання 
до Європейського Союзу.

Європейська інтеграція Чеської Республіки розпо-
ча лася 1995 року, коли набув чинності договір про асо-
ціа цію з ЄС, який не давав гарантій прийняття до над-
 на ціонального утворення, проте уможливлював полі тич-
ний діалог, інституційну співпрацю та усував торговель-
ні перешкоди. У 1996 році Чеська Республіка подала за-
явку на членство в ЄС, якою взяла на себе зобов’язання 
поступово втілити Acquis communautaire до національ-
ної правової системи. У липні 1997 року Європейська 
комісія схвалила Agenda 2000, яка стала головним ме-
тодологічним документом при прийнятті нових чле-
нів до ЄС з огляду на виконання ними умов вступу. 
З 1998 року Чеська Республіка (так само, як і Польща та 
Угорщина) щорічно звітувала про виконання умов всту-
пу в політичній, правовій, економічній та інших галузях. 
Ратифікація договору в Ніцці в 2003 році підготувала ін-
ститути ЄС до розширення. У квітні 2003 року в Афінах 
було підписано Договір про приєднання між ЄС, з одно-
го боку, та Чеською Республікою і ще 9 державами, з ін-
шого, яким було визначено дату вступу – 1 травня 2004 
року. У липні 2003 року було проведено референдум з 

цього питання, в ході якого 77,3% голосів виборців було 
подано за підтримку такого рішення за участю 55,2% 
від загальної кількості виборців. 

Підготовка до вступу в Європейський Союз, а після 
1 травня 2004 року адаптація національного правопо-
рядку Чеської Республіки до правової системи ЄС зу-
мовили активне реформування конституційної форми 
правління цієї держави.

Розвиток конституційної системи, функціонуван-
ня на її основі форми правління Чеської Республіки в 
1990-ті роки дає змогу дійти висновку про її загалом 
збалансований характер, який дав можливість державі 
досягти високих показників розвитку в багатьох сферах. 
Однак у фаховій літературі називалися причини необ-
хідності вдосконалення форми державного правління, 
зокрема: «Конституція ЧР ігнорує пряму демократію»; 
«Конституція ЧР не підготовлена до вступу країни до 
ЄС і відносин з іншими країнами на рівні кінця ХХ ст.»; 
«Конституція ЧР залишилася на рівні традиційної пар-
ламентської демократії. Сучасний період вимагає не-
гайного прийняття рішення в кризових ситуаціях, на-
приклад, надання дозволу на переліт літаків інших країн 
через територію ЧР»; «Конституція ЧР проблематично 
закріпила бікамеральну структуру парламенту ЧР, існу-
вання Сенату, який має слабкі позиції і викликає нега-
тивне ставлення в суспільстві» [1]. 

Зміни форми правління диктувалися й зовнішніми 
обставинами. У квітні 1999 року Чеська Республіка од-
нією з перших у Східній Європі була прийнята до НАТО 
й активно впроваджувала внутрішні реформи для підго-
товки до вступу в Європейський Союз. Удосконалення 
форми правління відбувалося в таких напрямах.

Модернізація форми 
правління в Чеській Республіці 
в контексті європейської інтеграції: 
можливі уроки для України

Сандра БОЛДІЖАР, 

викладач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стаття присвячена конституційній реформі в Чеській Республіці, яка проводилася з метою удосконалення 

форми державного правління. Досліджено основні напрями удосконалення форми правління в цій державі, 

зокрема створення механізму перенесення частини суверенних прав держави на рівень Європейського 

Союзу, заснування інституту референдуму, введення прямих виборів президента тощо. Зроблено висновки 

щодо  взаємодії національної системи влади і владних інститутів Європейського Союзу.

Ключові слова: Чеська Республіка, форма правління, конституційна реформа.
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Підготовка до вступу в Європейський Союз (2000–
2001 рр.). 9 серпня 2000 року парламент ЧР схвалив 
Конституційний закон про внесення змін до Конституції 
ЧР (№ 300/2000 р.) [2]. Необхідно погодитися, що євро-
пейська інтеграція держави безпосередньо впливала на 
корегування її форми правління, в тому числі компетен-
ції всіх основних владних суб’єктів [3].

По-перше, статтю 10 Конституції було викладено 
в новій редакції, положення якої після цього передба-
чають, що міжнародні договори, на які дав згоду пар-
ламент і з яких випливають зобов’язання для Чеської 
Республіки, підлягають безпосередньому застосуванню 
і мають перевагу перед законом, за винятком положень, 
для здійснення яких є закон. Крім того, новою статтею 
10а було встановлено, що «міжнародним договором або 
на основі міжнародного договору деякі повноваження 
органів законодавчої, виконавчої і судової влади можуть 
бути перенесені на міжнародні організації». 

У такий спосіб країна здійснювала підготовку до 
вступу в Європейський Союз – за умови, що остан-
ній може бути визнаний «міжнародною організацією». 
Спосіб передачі частини повноважень був установле-
ний новою редакцією частини п’ятої статті 39 – міжна-
родний договір, який передбачає таке перенесення, має 
бути погоджений парламентом ЧР, причому не менш 
як трьома п’ятими від загальної кількості депутатів та 
трьома п’ятими від загальної кількості сенаторів, якщо 
конституційний закон з цього приводу не встановить 
необхідності затвердження згоди шляхом референдуму. 
По суті, в такий спосіб визначався механізм передачі 
державою частини суверенних прав.

По-друге, змінами розширювалися повноважен-
ня парламенту ЧР і уряду ЧР з питань, пов’язаних із 
всту пом до «оборонних систем міжнародних організа-
цій, членом яких є Чеська Республіка». Нова редакція 
статті 43 встановлювала право парламенту погоджува-
ти висилання збройних сил Чеської Республіки за межі 
території ЧР і на перебування збройних сил інших кра-
їн на території ЧР, якщо на прийняття такого рішення 
не є уповноваженим уряд ЧР (частина друга статті 43). 
І головне – частина третя названої статті встановлювала 
нове повноваження для уряду ЧР – він отримував право 
приймати рішення про висилання збройних сил ЧР за 
межі території ЧР і на перебування союзних збройних 
сил на території ЧР протягом терміну, що не перевищує 
60 днів, якщо йдеться про: 1) виконання зобов’язань з 
міжнародних договорів про спільну оборону проти напа-
ду, якщо висиланню підлягають наперед визначені пар-
ламентом військові частини збройних сил ЧР чи йдеться 
про перебування союзних збройних сил, яке випливає із 
зобов’язань з міжнародних договорів про спільну оборо-
ну від нападу; 2) участь у миротворчих операціях відпо-
відно до рішення міжнародної організації, членом якої 
є Чеська Республіка; 3) участь у закордонних роботах 
для ліквідації наслідків стихійного лиха чи екологічних 

і промислових аварій. Уряд ЧР у всіх випадках, коли він 
користується наведеними повноваженнями, повинен 
негайно поінформувати про це парламент (частина шос-
та статті 43). 

По-третє, внесеними змінами було уточнено і розши-
рено юрисдикцію Конституційного суду ЧР саме з пи-
тань, пов’язаних із уведенням міжнародних договорів до 
правової системи країни.

Згідно з конституційним законом про внесення змін 
до Конституції, який був схвалений 18 жовтня 2001 року 
[4], продовжено удосконалення механізму входження 
Чеської Республіки до Європейського Союзу. 

Не можна не помітити, що уточненню підлягали на-
віть такі положення Основного Закону, котрі вже були 
змінені за рік до того. По-перше, по-новому викладалася 
стаття 10: «Опубліковані міжнародні договори, на рати-
фікацію яких парламент дав згоду і з яких випливають 
зобов’язання для Чеської Республіки, є частиною право-
вого порядку; якщо міжнародним договором встановлю-
ється інше правило, ніж законом, застосовується міжна-
родний договір». По-друге, законодавець змінив внесену 
за рік до того статтю 10а, виклавши її у такий спосіб: 
«1. Міжнародним договором можуть бути деякі повно-
важення органів Чеської Республіки, перенесені на 
міжнародні організації чи інституції. 2. Для ратифікації 
міжнародного договору, вказаного в частині 1, необхід-
ною є згода парламенту, якщо конституційним законом 
не буде встановлено, що для ратифікації вимагається 
згода, отримана шляхом референдуму». Змін зазнала ще 
одна нова стаття – 10б, котра встановила для уряду ЧР 
обов’язок інформувати парламент з питань, пов’язаних з 
членством Чеської Республіки в міжнародних організа-
ціях чи інституціях, вказаних у статті 10а. Для впоряд-
кування процедури схвалення конституційного закону, 
передбаченого статтею 10а, положення частини четвер-
тої статті 39 було викладено в новій редакції, котра пе-
редбачала, що такий конституційний закон схвалюється 
за умови згоди більшості трьох п’ятих усіх депутатів і 
більшості трьох п’ятих усіх сенаторів у парламенті. 
По-третє, нова редакція статті 49 Конституції визначила 
міжнародні договори, ратифікація яких вимагає згоду 
обох палат парламенту, зокрема тих, «якщо з них вини-
кає членство Чеської Республіки в міжнародній органі-
зації». Нарешті, по-четверте, новий виклад отримувала 
стаття 95 Основного Закону: «1. Суддя під час розгляду 
справи пов’язаний законом і міжнародним договором, 
який є частиною правового порядку; він має право роз-
глянути справу про відповідність іншого правового акта 
закону чи такому міжнародному договору. 2. Якщо суд 
дійде висновку, що закон, який під час розгляду справи 
має бути застосований, суперечить конституційному по-
рядку, передає справу Конституційному суду» [5].

Заснування референдуму про вступ до Європейського 
Союзу. Первинний текст Конституції 1992 року не згаду-
вав референдум як спосіб прийняття рішення народом – 
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і в цьому одна з особливостей форми правління Чеської 
Республіки. Проте в ході внесення змін до Конституції 
2000–2001 років заснування цього інституту прямої де-
мократії стало можливим саме у зв’язку з механізмом 
прийняття рішення про передачу частини суверенних 
прав держави міжнародній організації чи інституції.

Схвалений 14 листопада 2002 року конституційний 
закон не лише вніс зміни до Конституції 1992 року, а й 
також окремо врегулював порядок проведення референ-
думу з питання про вступ до ЄС. Стаття 1 прямо вказує: 
«Приєднання Чеської Республіки до Європейського 
Союзу вирішується лише через референдум». У стат-
ті 2 визначалося, що президент оголошує референдум 
не пізніше 30 днів з часу підписання договору про при-
єднання Чеської Республіки до Європейського Союзу. 
У випадку несхвалення через референдум рішення про 
приєднання Чеської Республіки до ЄС, повторний ре-
ферендум з цього ж питання може бути оголошено не 
раніше двох років з моменту проведення попереднього 
референдуму.

Згідно зі статтею 5 Закону вважається, що приєд-
нання Чеської Республіки до ЄС схвалено, якщо в ході 
референдуму ствердно відповіли на запитання більше 
половини голосуючих. У тексті Конституції закон роз-
ширив юрисдикцію Конституційного суду, додавши в 
статті 87 ще одне повноваження цього органу, пов’язане 
з перевіркою порядку проведення референдуму про при-
єднання Чеської Республіки до ЄС [6].

Казус саморозпуску Палати депутатів (2009). 
28 квіт ня 2009 року було схвалено конституційний за-
кон «Про скорочення п’ятого виборчого терміну Палати 
депутатів», 15 червня його підписав президент і 29 черв-
ня того ж року він був опублікований у «Збірці законів» 
під № 195/2009. Строк повноважень Палати депутатів 
повинен був закінчитися 3 червня 2010 року, але за-
кон визначав його завершення в такий спосіб: «завер-
шується 2009 року днем виборів до Палати депутатів, 
які будуть проведені до 15 жовтня 2009 року». У скар-
зі до Конституційного суду відзначалося, що цей закон 
є «конституційним лише формально, матеріально він 
протирічить конституційному порядку», зокрема «по-
рушує принцип ретроактивності, коли виборчий тер-
мін Палати депутатів розпочинався як 4-річний, а під 
час його перебігу було істотно скорочено». Крім того, 
«порушується свобода політичної конкуренції тим, що 
нові політичні сили не можуть бути на дострокові вибо-
ри підготовлені так, як ті, котрі прийняли рішення про 
них». 10 листопада 2009 року вказаний конституційний 
закон було скасовано Конституційним судом з мотивів 
неконституційності.

Введення інституту прямих виборів президента. 
Підготовка до чергової зміни Конституції розпоча ла-
ся 2010 року. Проте схвалення відповідного консти ту-
ційного закону, яким вносилися зміни до Конституції, 
відбулося лише 2012 року. Закон набув чинності 1 жовт-
ня 2012 року. 18 липня 2012 року було схвалено відпо-
відний Закон «Про вибори Президента Республіки» [7].

З уведенням прямих виборів Чеська Республіка при-
єдналася до 12 держав – членів Європейського Союзу, 
в яких президент отримує повноваження безпосередньо 
від народу. 

Внесення змін до Конституції передбачало виклад у 
новій редакції статті 56. Згідно з її оновленою редакцією 
«вибори Президента Республіки проводяться таємним 
голосуванням на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права» (частина перша). Обраним президен-
том вважається кандидат, який набрав більше полови-
ни дійсних голосів осіб, які мають право голосу, якщо 
цього не відбувається, то в другому колі – «найбільшу 
кількість дійсних голосів осіб, які мають право голосу» 
(частини друга і третя). Пропозицію щодо кандидатури 
президента можуть зробити такі суб’єкти: кожен гро-
мадянин Чеської Республіки, по досягненні 18-річного 
віку, якщо його пропозицію підпишуть щонайменше 
50 000 громадян, котрі мають право обирати президен-
та. Висувати кандидата мають право також щонайменше 
20 депутатів чи щонайменше 10 сенаторів [8].

Роблячи висновки, необхідно відзначити, що форма 
правління Чеської Республіки на сьогодні включає в 
себе таку складову, як взаємодію владної системи дер-
жави з наднаціональними владними інститутами ЄС.
Така взаємодія здійснюється в різних площинах. 
По-пер ше, виборці Чеської Республіки шляхом прямих 
виборів обирають 22 депутатів Європейського парламен-
ту (в Польщі – 51, в Угорщині – 22, в Словаччині – 13). 
Обрання депутатів здійснюється на підставі Закону про 
вибори до Європейського парламенту (č. 62/2003 Sb.). 
По-друге, до складу Європейської комісії на чолі з 
Ж. Барозо (2010–2014 роки) делеговано Штефана Фюле 
(Štefan Füle), який призначений комісаром з питань роз-
ширення і політики сусідства. По-третє, глава держа-
ви або глава уряду ЧР входить до Європейської Ради. 
По-четверте, до складу Ради Європейського Союзу 
(не має постійного складу) входить той міністр уряду 
Чеської Республіки, до повноважень якого належить 
питання, яке планується до розгляду на засіданні цього 
органу. Чеська Республіка, як і Угорщина, має в цьому 
органі 12 голосів (Польща – 27, Словаччина – 7).
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Список використаних джерел

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ: ВОЗМОЖНЫЕ УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 

Сандра БОЛДИЖАР

Статья посвящена конституционной реформе в Чешской Республике, которая проводилась с целью усо-

вершенствования формы государственного правления . Исследованы основные направления совершен-

ствования формы правления в этой стране, в частности, создание механизма переноса части суверенных 

прав государства на уровень Европейского Союза, учреждение института референдума, введение прямых 

выборов президента и т.д. . Сделаны выводы относительно взаимодействия национальной системы власти 

и властных институтов Европейского Союза.
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MODERNIZATION OF GOVERNMENT IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

INTEGRATION: POSSIBLE LESSONS FOR UKRAINE

Sandra BOLDIZHAR 

The article is devoted to constitutional reform in the Czech Republic, which took place in order to improve the 

form of government. In particular, author researched the basic directions of improvement of government in this 

state , including a mechanism for the transfer of sovereign rights of the state to the level of the European Union, 

the establishment of the institute of the referendum , the introduction of direct presidential elections and so on 

are researched  Besides, author made conclusions about the interaction of national authorities and government 

institutions of the European Union.
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З офіційних джерел

І. Вступ

1. У квітні 2013 року Міністр юстиції України пан 
Олександр Лавринович звернувся до Венеціанської 
комісії та ОБСЄ/БДІПЛ з проханням прокоментува-
ти текст проектів законів, регулюючих парламентські 
вибори, включаючи проект закону про проведення по-
вторних виборів в округах, де результати не були вста-
новлені під час парламентських виборів 2012 року. У 
відповідь на цей запит Венеціанська комісія і ОБСЄ/
БДІПЛ переглянули проект змін, і 17 червня 2013 року 
Венеціанська комісія і ОБСЄ/БДІПЛ надали письмо-
вий Спільний висновок щодо законопроектів 1. 

2. У липні 2013 року Міністерство юстиції надало до-
даткові зміни (далі – липневі зміни), а також розширені 
письмові коментарі у відповідь на червневий Спільний 
висновок 2013 року, і звернулось до ОБСЄ/БДІПЛ та 

Венеціанської комісії з проханням про надання висновку 
щодо нових змін 2. У цьому Спільному висновку були 
ретельно розглянуті письмові коментарі Міністерства 
юстиції при оцінці липневих змін.

3. Липневі зміни включають зміни до таких законів: 
(1) Кодекс про адміністративні правопорушення, (2) 
Закон про політичні партії, (2) Кодекс адміністративно-
го судочинства, (4) Закон про інформаційні агентства, 
(5) Закон про Центральну виборчу комісію, (6) Закон 
про вибори народних депутатів України та (7) Закон 
про засади державної мовної політики. Зміни містять-
ся у документі CDL-REF(2013)039, разом з оцінкою 
рекомендацій, наданою Міністерством юстиції (CDL-
REF(2013)042). Цей Спільний висновок сфокусований 
виключно на тому, як липневі поправки співвідносяться 
з попередніми рекомендаціями ОБСЄ і Венеціанської 
комісії. Отже, цей Спільний висновок не повторює всіх 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО
(ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ)

ТА
ОБСЄ/БЮРО ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ (ОБСЄ/БДІПЛ)

СПІЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ЩОДО  ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ *

Прийнятий Венеціанською комісією на її 96-й пленарній сесії 
(Венеція, 11–12 жовтня 2013 року)

На основі коментарів
Пітера ПАКЗОЛАЯ (член Комісії, Угорщина)

Джессі ПІЛГРІМ (юридичний експерт, ОБСЄ/БДІПЛ)

*    Неофіційний переклад українською мовою

1 Спільний висновок до проекту змін і доповнень до Законів про вибори народних депутатів і про Центральну виборчу комісію та проект Закону 
про повторні вибори в Україні, CDL-REF(2013)016, 17 червня 2013 року (далі – «червневий висновок 2013 року»). Цей висновок був прий-
нятий Радою демократичних виборів на її 45-му засіданні (Венеція, 13 червня 2013 року) і Венеціанською комісією на її 95-й пленарній сесії 
(Венеція, 14–15 червня 2013 року).

2 Коментарі, надані Міністерством юстиції, називаються «Оцінка рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеціанської комісії та 
ОБСЄ», передані Міністерством юстиції України (далі – «Оцінка Міністерства юстиції»).
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попередніх рекомендацій і фокусується на розгляді лип-
невих змін у контексті обговорення того, якою мірою 
липневі поправки відповідають або намагаються відпо-
відати рекомендаціям.

4. Цей Спільний висновок слід читати у поєднан-
ні з попереднім Спільним висновком Венеціанської 
комісії і ОБСЄ/БДІПЛ, а також численними звітами 
про спостереження за виборами від попередніх місій в 
Україну ОБСЄ/БДІПЛ і місій Парламентської асамб-
леї Ради Європи (ПАРЄ) зі спостереження за вибора-
ми, які надають добру основу для розуміння розвитку 
виборчого законодавства в Україні 3. На додаток до 
надання Спільних висновків про минулі законодавчі 
спроби реформувати виборче законодавство в Україні, 
Венеціанська комісія і ОБСЄ/БДІПЛ брали участь у 
різноманітних консультаціях із зацікавленими учасни-
ками виборів. І ОБСЄ/БДІПЛ, і Венеціанська комісія 
наголошували з різних приводів, що процес електо-
ральних реформ має включати відкриті та всеохоплю-
ючі дебати як засіб посилення прозорості і публічної 
довіри до виборчого законодавства.

5. 20 червня 2013 року Венеціанська комісія і ОБСЄ/
БДІПЛ взяли участь у круглому столі в Києві, органі-
зованому Представництвом Європейського Союзу в 
Україні та Посольством Сполучених Штатів Америки в 
Україні для обговорення червневого Спільного виснов-
ку 2013 року. 22 червня 2013 року Міністерство юстиції 
схвалило розклад серії «круглих столів» для обговорен-
ня рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанської комісії 
та виборчої реформи в Україні. Перший круглий стіл 
був організований 12 серпня 2013 року, і в ньому взя-
ли участь більш як 70 представників політичних партій, 
державних органів, академічного кола, громадськості та 
міжнародних організацій. Другий круглий стіл відбувся 
11 вересня 2013 року, і був присвячений питанню коди-
фікації виборчого законодавства. Венеціанська комісія і 
ОБСЄ/БДІПЛ взяли участь в обох круглих столах. Ще 
один круглий стіл відбувся 3 жовтня, а останній запла-
новано на листопад. Ці події вітаються, оскільки вони 
відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії та 
ОБСЄ/БДІПЛ стосовно важливості участі у процесі ре-
форм усіх зацікавлених у виборах сторін. 

6. Цей Спільний висновок оснований на неофіційно-
му перекладі на англійську липневих змін до законів, за-
значених вище, та письмових коментарів Міністерства 
юстиції у відповідь на червневий Спільний висновок 
2013 року. Цей Спільний висновок не може гарантувати 

точності розглянутих перекладів, включаючи нумерацію 
статей, пунктів і підпунктів. На будь-який юридичний 
огляд, заснований на перекладах законів, можуть впли-
нути особливості тлумачення, обумовлені перекладом.

7. Цей Висновок також слід читати з урахуванням на-
ступних документів:

• Документ Копенгагенської зустрічі Конференції 
ОБСЄ з людського виміру (29 червня 1990 року).

• Кодекс найкращої практики у виборчих спра-
вах. Керівні принципи і Пояснювальна доповідь, 
прийняті Венеціанською комісією на її 52-ій се-
сії (Венеція, 18–19 жовтня 2002 року), CDL-AD 
(2002)023rev.

• Міжнародні і регіональні документи, які є 
обов’язковими для України.

• Попередні оцінки та Спільні висновки ОБСЄ і 
Венеціанської комісії, згадані тут.

• Остаточні звіти місій ОБСЄ/БДІПЛ зі спостере-
ження за виборами, згадані тут.

• Доповіді ПАРЄ про спостереження за виборами.

8. Червневий Спільний висновок 2013 року не комен-
тував законодавчі процеси, які привели до прийняття 
запропонованих поправок. Раніше у Спільному виснов-
ку 2011 року було відзначено: «Визнаним принципом є 
те, що законодавство, що стосується основоположних 
прав, таких як право на несфальсифіковані вибори, має 
прийматися відкрито, супроводжуватись публічним об-
говоренням і широкою підтримкою для забезпечення 
впевненості і довіри до виборчого процесу. Під час про-
ектування виборчого законодавства широкий консенсус 
з основних правил є особливо важливим, оскільки ви-
борче законодавство не повинно відповідати інтересам 
однієї політичної партії. Процес широких консультацій 
з громадськістю заохочує громадськість до довіри і впев-
неності в результатах виборів» 4. Міністерство юстиції 
заявляє у своїх останніх коментарях, що воно має на 
своєму офіційному веб-сайті сторінку для обговорен-
ня проектів актів і ніколи не одержувало коментарів чи 
пропозицій до тексту поточних змін до виборчого за-
конодавства 5. Однак, виходячи із заяв учасників різних 
круглих столів у Києві, виявляється, що існує багато 
протилежних думок, незважаючи на відсутність комен-
тарів на офіційному веб-сайті. 

9. Цей Висновок надається з метою сприяння укра-
їнським органам, політичним партіям і громадянському 
суспільству в їхніх зусиллях щодо розвитку законодав-
чої системи для демократичних виборів. 

3 Всі Спільні висновки ОБСЄ і Венеціанської комісії щодо української правової системи розміщені за адресою: http://www.osce.org/odihr/
elections/ukraine та http://www.venice.coe.int/countries/ukraine. Всі звіти місій ОБСЄ зі спостереження за виборами розміщені за адресою: 
http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine. Всі доповіді ПАРЄ розміщені за адресою: http://assembly.coe.int/defaultE.asp

4 CDL-AD (2011)037, параграф 8. 

5 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 2, CDL-REF(042).
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10. Цей Висновок був прийнятий Венеціанською комі-
сією на її 96-ій сесії (Венеція, 11–12 жовтня 2013 року).

ІІ. Основні положення

11. Хоча липневі поправки загалом є позитивним 
кроком, необхідне здійснення широкомасштабного пе-
регляду законодавства з метою інкорпорації неврахова-
них рекомендацій. Необхідно провести всебічну вибор-
чу реформу шляхом внесення поправок та гармонізації 
різних секторів виборчого законодавства, яке регулює 
парламентські, президентські та місцеві вибори.

12. Позитивними кроками, відображеними у липне-
вих поправках, є: 

• Зміна строку, відведеного для Центральної ви-
борчої комісії (ЦВК) для утворення виборчих 
округів та встановлення їх меж зі 175 днів на 360 
днів до дня виборів.

• Зменшення максимальної кількості виборців, за-
кріплених за виборчою дільницею.

• Зменшення кількості членів окружних виборчих 
комісій (ОВК).

• Збільшення переліку документів виборчих діль-
ниць, які підлягають опублікуванню.

• Зменшення розміру обов’язкової виборчої заста-
ви для реєстрації списку кандидатів, висунутих 
політичною партією, та кандидатів в одномандат-
ному окрузі. 

• Уточнення тексту з метою забезпечення прове-
дення інформаційної кампанії мовами меншин у 
межах територій, де широко використовуються 
такі мови.

13. Однак деякі ключові рекомендації залишаються 
неврахованими. До питань, які не були враховані у лип-
невих змінах, належать:

• Змішана система 225 одномандатних округів та 
225 представницьких мандатів, яка і досі наявна 
в проекті виборчого Закону, хоча цей проект зно-
ву ж містить недоліки, про які вже відзначалось 
у попередніх Спільних висновках та звіті ОБСЄ/
БДІПЛ зі спостереження за парламентськими ви-
борами 2012 року.

• Обмеження права бути кандидатом для будь-
якого засудженого за вчинення умисного злочи-
ну, незалежно від тяжкості вчиненого злочину.

• Вимога щодо 5-річного проживання на території 
України кандидатів, що є надмірним і невмотиво-
ваним.

• Потреба в прийнятті єдиного, уніфікованого ви-

борчого кодексу з метою забезпечення застосу-
вання уніфікованих процедур для всіх виборів.

• Брак плюралізму в органах, які займаються про-
веденням виборів внаслідок того, що місця в ОВК 
та ДВК гарантовано для партій, які вже мають 
парламентські мандати, а позапарламентські пар-
тії обмежені в участі на вакантні місця, що зали-
шилися, шляхом лотереї. 

• Брак сильних механізмів для забезпечення впро-
вадження положень, які регулюють фінансування 
виборчої кампанії, а також відсутність ефектив-
них, пропорційних та стримувальних санкцій за 
порушення положень, які регулюють фінансуван-
ня виборчої кампанії. 

• Спірні правила щодо скасування результатів ви-
борів.

14. Липневі зміни також містять положення, які потре-
бують уточнення, оскільки переклад англійською мовою 
є недостатньо чітким. Це стосується поправок до статей 
66 та 86 виборчого Закону, розгляд яких здійснюється 
в цьому Спільному висновку. Зміни до статті 66, згідно 
з якою «Центральна виборча комісія, окружні виборчі 
комісії, Національна рада України з питань телебачення 
і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади з 
питань реалізації державної політики у сфері інформації і 
видавничої справи» є відповідальними за нагляд за забез-
печенням відповідності нормам, що регулюють діяльність 
засобів масової інформації, можуть стати радше перешко-
дою, аніж сприянням у застосуванні законодавства.

15. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ готові 
сприяти органам України у підтриманні їх зусиль щодо 
вдосконалення законодавства, пов’язаного з виборами, та 
щодо приведення їх у більшу відповідність до зобов’язань, 
взятих в рамках членства в ОБСЄ та Раді Європи, а та-
кож до міжнародних стандартів. Водночас слід підкрес-
лити, що поряд із подальшими змінами до законодавчої 
бази, має бути забезпечена повна та ефективна реалізація 
закону з метою забезпечення проведення виборів відпо-
відно до міжнародних стандартів.

III. Коментарі до липневого 
проекту змін 2013 року

А. Виборча система, 
виборчі права та основні принципи

16. У Спільних висновках 2011 і 2013 років надава-
лись коментарі щодо різних аспектів виборчої систе-
ми 6, зокрема щодо потенційного негативного впливу 

6 Див. Спільний висновок на проект поправок до законів про вибори народних депутатів і про Центральну виборчу комісію та до проекту Закону 
про Повторні вибори, Україна, CDL-AD (2013) 016, сторінки 15–19; Спільний висновок на проект закону про вибори народних депутатів 
України, CDL-AD (2011) 037, стор 6–7, пункт 19.
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п’ятивідсоткового бар’єра для розподілу мандатів у 
загальнонаціональній пропорційній складовій на по-
літичний плюралізм. Міністерство юстиції стало на за-
хист п’ятивідсоткового бар’єра, частково заснованого на 
результатах політичних партій на парламентських ви-
борах 2012 року, де жодна партія не отримала відсоток 
голосів у діапазоні від трьох до п’яти відсотків дійсних 
голосів 7. Міністерство юстиції також стверджувало, 
що п’ятивідсотковий поріг був схвалений у 2006 році у 
Висновку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо 
Закону про вибори народних депутатів України, CDL-
AD (2006) 002rev від 2 березня 2006 року 8. Під час кру-
глих столів, організованих Міністерством юстиції у Києві 
з усіма зацікавленими сторонами, частина опозиції, як 
виглядало, не оскаржувала існуючий п’ятивідсотковий 
поріг та той факт, що формування блоків заборонено. 

17. Порівняння бар’єра 2006 року з поточним є сум-
нівним з кількох причин. По-перше, виборча система, 
розглянута у 2006 році, передбачала 450 місць, обраних 
на національних виборах за пропорційною системою 
представництва, а не 225 місць пропорційного пред-
ставництва. По-друге, Законом про вибори, розгляну-
тим у 2006 році, передбачено участь виборчих блоків. 
По-третє, Закон про вибори, розглянутий у 2006 році, 
знизив законодавчий бар’єр до трьох відсотків. Хоча у 
Висновку 2006 року визначалося, що деякі країни мають 
вищий законодавчий бар’єр, до п’яти відсотків, однак не 
стверджувалося, що п’ятивідсотковий бар’єр у поєднанні 
зі скороченням пропорційних місць від 450 до 225 і лікві-
дацією виборчих блоків є прийнятним для України.

18. Рекомендації Венеціанської комісії та ОБСЄ/
БДІПЛ з різних аспектів виборчої системи залишилися 
неврахованими.

19. У червневому Спільному висновку 2013 року ре-
комендувалося вжити заходів щодо збільшення участі 
жінок у виборах. Зміни до статті 15 Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і 
чоловіків» вимагає від політичної партії поважати будь-
яку вимогу щодо гендерної квоти, визначену в статуті її 
партії. Зміни до статті 8 Закону «Про політичні партії в 

Україні» також відображають зазначену вище поправку. 
До статті 8 додається десятий пункт, яким встановлю-
ється вимога щодо включення політичними партіями 
до своїх статутів положень стосовно мінімального рівня 
представництва жінок і чоловіків у виборчому списку 
партії кандидатів у депутати. Міністерство юстиції під-
тверджує у своїх коментарях, що гендерна квота «добро-
вільно закріплюється в статутах політичних партій» 9.

20. Рекомендація Венеціанської комісії та ОБСЄ/
БДІПЛ щодо скорочення п’ятирічного терміну постій-
ного проживання для участі в парламентських виборах 
не була врахована. Врахування цієї рекомендації вима-
гає внесення змін до Конституції та до виборчого зако-
нодавства. Під час різних візитів до Києва та обговорень, 
що відбулися з усіма заінтересованими сторонами, про-
цес конституційної реформи, що триває, розглядався як 
належна основа для представлення необхідних змін. 

21. Міністерство юстиції у своєму письмовому ко-
ментарі заявляє, що вимога стосовно п’ятирічного термі-
ну постійного проживання розглядалася Європейським 
судом з прав людини (ЄСПЛ) у справі Микола Мельни-
ченко проти України 10 і суд не визначив цю вимогу як 
необґрунтовану 11. Кодекс Венеціанської комісії з належ-
ної практики у виборчих справах та Загальні зауважен-
ня № 25 Комітету Організації Об’єднаних Націй з прав 
людини є цілком зрозумілими в питанні щодо вимоги 
постійного проживання. Кодекс належної практики 
констатує: «Вимога щодо тривалості постійного прожи-
вання може бути накладена на громадян тільки на міс-
цевих або регіональних виборах» 12. Загальні зауважен-
ня № 25 говорять: «Особи, які в іншому випадку мали б 
право брати участь у виборах, не повинні виключатися 
через необґрунтовані або дискримінаційні вимоги, такі 
як освіта, місце проживання або походження, або з при-
чин політичної приналежності» 13. Важливо відзначити, 
що Загальні зауваження № 25 відносять тривалість по-
стійного проживання до тієї ж категорії необґрунтова-
них і дискримінаційних підстав, як і освіту, походження, 
політичні переконання. Це може бути зіставлене з тим 
самим текстом Загальних зауважень № 25, в якому за-
значається, що деякі обмеження, такі як обмеження за 

7 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 3.

8 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 2.

9 Див. оцінку Міністерства юстиції, стор. 15.

10 Заява 17702/02 від 19 жовтня 2004 року. Розумність вимоги щодо п’ятирічного строку проживання не була контрольним питанням у справі 
Мельниченко проти України. Контрольним питанням у цій справі було питання, чи пан Мельниченко, який побоювався за свою особисту безпе-
ку в Україні, міг бути виключений зі списку кандидатів у зв’язку з вимогою п’ятирічного постійного проживання. Насправді ЄСПЛ постановив, 
що виборчі права пана Мельниченка були порушені, він «зазнав моральної шкоди у результаті заборони брати участь в якості кандидата на 
загальних виборах» та йому було присуджено 5 000 євро компенсації. Див. пункт 78 рішення суду.

11 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 4.

12 Кодекс належної практики у виборчих справах, CDL-AD(2002)23rev, 1.1(c)(iii).   

13 Загальний коментар № 25, пар. 15. Комітет з прав людини прийняв Загальний коментар (Загальний коментар № 25), яким визначено принципи 
демократичних виборів та державної служби, передбачені у статті 25 Міжнародної конвенції про громадянські та політичні права.
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віком, можуть бути прийнятними, якщо виправдані 
«об’єктивними і розумними критеріями» 14.

22. Липневі зміни не враховують рекомендації 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, що обмеження 
для кандидата у зв’язку з кримінальним звинувачен-
ням має бути більш вузько визначено для застосуван-
ня тільки до певних злочинів настільки серйозних, що 
позбавлення виборчих прав відповідає принципу про-
порційності. Позиція Міністерства юстиції щодо цієї 
рекомендації схожа з його позицією відносно вимоги до 
п’ятирічного строку постійного проживання, оскільки її 
врахування потребуватиме внесення відповідних змін 
до Конституції України 15. Однак під час круглих столів 
у Києві, здавалося, був загальний консенсус серед учас-
ників, що обмеження виборчих прав засуджених людей, 
незалежно від тяжкості вчиненого злочину, повинні 
бути переглянуті.

23. У червневому Спільному висновку 2013 року 
знову було наголошено на довгостроковій рекоменда-
ції стосовно гармонізації виборчих принципів в єдино-
му виборчому кодексі з тим, щоб загальний звід вибор-
чих принципів застосовувався до всіх типів виборів 
в Україні. У параграфі 7.1.1 Резолюції ПАРЄ 1755 від 
10 жовтня 2010 року щодо функціонування демократич-
них інституцій в Україні, надано ті самі рекомендації, з 
використанням терміну «єдиний уніфікований вибор-
чий кодекс». У Резолюції ПАРЄ визначено, що реко-
мендація забезпечить уніфіковане застосування вибор-
чих принципів до всіх типів виборів. Липневі зміни не 
враховують цієї рекомендації.

24. Міністерство юстиції у своїй аргументації об-
ґрунтовує, що прийняття уніфіковано виборчого зако-
нодавства в інших державах не запобігло зловживанню 
або неналежному застосуванню виборчих принципів 16. 
Міністерство юстиції зазначає, що «удосконалення 
виборчого законодавства залежить переважно від ре-
зультату виборчої компанії» та «Україна не має достат-
ньої практики з багатьох параметрів виборчої системи, 
процедур, пов’язаних із виборами та референдумом». 
Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ не вважає ці 

аргументи переконливими. Під час круглих столів, 
організованих Міністерством юстиції, доповідачі вка-
зували на існування справжньої дискусії з питання 
гармонізації, що є позитивним кроком на шляху до під-
готовки проекту Виборчого кодексу. 

25. Деякими зацікавленими сторонами була вислов-
лена занепокоєність, що новий пункт, введений до стат-
ті 2 виборчого закону, яким передбачено, що громадяни, 
які проживають за кордоном, мають отримувати тільки 
бюлетень для пропорційного голосування в загально-
державному окрузі, порушує статтю 24 Конституції 17. 
У 2012 році Європейським судом з прав людини було 
зазначено, що громадяни, які проживають за кордо-
ном, не повинні мати ті самі виборчі права як грома-
дяни, які проживають на території держави: «Якщо 
стисло, жоден із правових інструментів, розглянутих 
вище, не формує підстав для ствердження, що держави 
зобов’язані надавати можливість громадянам, які про-
живають за кордоном, реалізувати виборчі права, як це 
закон зараз чітко передбачає» 18. Однак, Парламентська 
асамблея Ради Європи спонукає держави-учасниці до-
зволити громадянам, які проживають за кордоном, пов-
ною мірою брати участь у виборчому процесі 19. Хоча 
держави на власний розсуд мають розглянути питання 
про голосування за межами держави, оскільки щодо 
такої процедури відсутні чіткі міжнародні стандарти, 
а тому, як правило, вибори за кордоном мають відпо-
відати тим же демократичним принципам, які існують 
і всередині країні 20.

В. Територіальна організація виборів

26. Посилаючись на попередню рекомендацію, у 
липневих змінах переглянуті кінцеві строки, згідно з 
якими ЦВК повинна винести рішення про зміну меж і 
одномандатних округів. Строк «не пізніше 175 днів до 
дня голосування» був збільшений до 360 днів згідно зі 
змінами до статті 18 Закону про вибори. Це позитивна 
зміна, яка дає змогу політичним партіям та кандидатам 
отримати додатковий час, щоб ознайомитися з демогра-
фією виборчих округів перед виборами.

14 Загальний коментар № 25, пар. 15.

15 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 4.

16 Оцінка Міністерства юстиції, стор. 8–9.

17 Місія ОБСЄ/БДІПЛ з оцінки парламентських виборів у 2012 році в Україні визначила на стор. 4: «... Конституційний суд ... вважає положення, 
що дозволяють виборцям за кордоном голосувати як за мажоритарною, так і за пропорційною системою,  неконституційним. Серед аргументів, 
висунутих Судом у тому, що виборці, які проживають за кордоном та були включені до Київського округу, підриває рівність і не забезпечує 
рівні можливості для мажоритарних кандидатів, а також призводить до того, що виборці, які проживають за кордоном, не знатимуть ситуацію 
в одномандатних виборчих округах».

18 див. Судову справу Sitaropoulos and Giakoumopoulos vs. Greece, Заявка № 42202/07 (12 березня 2012 року), G.C. параграф 75.  

19 Див. Резолюцію № 1459 (2005) (пункт 7) та Рекомендацію № 1714 (2005) (пункт 1.ii) про скасування обмежень на право голосу, див. також 
Рекомендацію № 1410 (1999) про зв’язки між європейцями, які проживають за кордоном, і країнами їх походження (пункт 5.iii).

20 CDL-AD(2011)022, Доповідь про голосування за межами держави, pp.5 та ff.  
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27. Раніше ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська Комісія 
рекомендували зменшити кількість виборців, закріпле-
них за виборчими дільницями з метою послаблення 
проблеми переповнення виборчих дільниць. Зміна до 
статті 19 виборчого закону зменшує максимальну кіль-
кість виборців на виборчій дільниці від 2500 до 2000 для 
«великих» виборчих дільниць та від 2500 до 1200 – для 
«середніх» виборчих дільниць. Це позитивна зміна, яка 
враховує рекомендацію. Однак для імплементації цієї 
зміни у найкращий спосіб, чіткі критерії формування 
нових виборчих дільниць та перерозподілу виборців ма-
ють бути встановлені, так само як і необхідні ресурси до 
імплементації змін мають бути взяті до уваги.

С. Виборчі комісії

28. У червневому Спільному висновку 2013 року за-
значалось, що змінами до виборчого законодавства пе-
редбачається реєстрація кандидатів в одномандатних 
округах окружними виборчими комісіями. Зміна вра-
ховує попередню рекомендацію Венеціанської комісії 
та ОБСЄ/БДІПЛ. У червневому Спільному висновку 
2013 року однак було зазначено про важливість для 
ЦВК здійснювати нагляд за реєстрацією кандидатів 
окружними виборчими комісіями. Далі під час різних 
круглих столів у Києві багато учасників висловили за-
непокоєння відносно того, що така зміна в законодавстві 
може призвести до зловживань на рівні окружних ви-
борчих комісій. Саме тому у червневому висновку 2013 
року наголошується на важливості нагляду ЦВК. Після 
обговорення та обміну думками між правлячою більшіс-
тю та опозицією, а також громадянським суспільством, 
як зазначається у Коментарях Міністерства юстиції до 
проекту Спільного висновку, надісланих 9 жовтня 2013 
року, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ вважають, 
що розподіл компетенції у цьому відношенні між ОВК 
та ЦВК повинен бути погоджений у всебічний спосіб за 
участю усіх зацікавлених сторін. 

29. У червневому Спільному висновку 2013 року ре-
комендується перегляд статті 30.3 Закону про вибори, 
щоб з’ясувати, за яких обставин публікація актів ЦВК 
передбачається до початку виборчого процесу. Редакція 
статті вимагає опублікування актів ЦВК, які мають пра-
вовий характер, до проведення виборів «по можливості». 
Було рекомендовано роз’яснити фразу «по можливості» 
з метою набуття положення ефективності та уникнення 
свавільного ігнорування ЦВК. Липневі зміни не врахо-
вують це зауваження, оскільки фраза «по можливості» 
не уточнена. Проте, Міністерство юстиції у своєму ко-
ментарі зазначає, що акти ЦВК повинні бути опубліко-

вані до початку виборчого процесу за винятком випадків, 
коли обмежений часовий термін встановлено у виборчо-
му законодавстві 21. Це твердження припускає, що ЦВК 
буде публікувати всі акти до початку виборчого процесу 
(за винятком тих, щодо яких встановлено конкретний 
строк). Однак до тексту, як і раніше, висувається вимога 
стосовно «по можливості». Відтак, для виконання цієї 
рекомендації необхідне додаткове роз’яснення.

30. Попередня рекомендація про скорочення макси-
мальної і мінімальної кількості членів дільничної вибор-
чої комісії була врахована у липневих поправках. Число 
десять залишається мінімальною кількістю членів ДВК 
для малих дільниць, а максимальна кількість була ско-
рочена з 18 до 14. Діапазон для середніх дільниць був 
змінений з 14–20 до 12–16, а діапазон для великих діль-
ниць – з 18–20 до 14–18.

31. Червневий Спільний висновок 2013 року реко-
мендував розширити плюралізм щодо членства вибор-
чих комісій, зазначивши, що гарантовані місця в ОВК 
та ДВК залишаються з партіями, які вже отримали пар-
ламентські мандати, а непарламентські партії можуть 
змагатись щодо залишених вакантних місць шляхом 
лотереї. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ усві-
домлюють складність рекомендацій, представлених у 
червневому Спільному висновку 2013 року: збільшення 
плюралізму і, водночас, скорочення числа членів ДВК. 
Право бути представленими в ОВК та ДВК має бути 
засноване на принципі справедливості, тобто політичні 
партії, які висунули кандидатів в єдиному загальнодер-
жавному окрузі, повинні мати можливість призначити 
членів усіх ОВК/ДВК, в той час як партії, які висува-
ють кандидатів тільки в деяких округах, повинні мати 
можливість висувати кандидатів до ОВК/ДВК тільки в 
тих округах, де вони змагаються. У випадку проведення 
лотереї для обрання члена комісії, вони мають проводи-
тися індивідуально в кожній відповідній ОВК/ДВК.

32. Липневі зміни до статті 35 Закону про вибори 
врахували рекомендацію відносно того, щоб всі пись-
мові документи виборчих комісій були доступні для за-
гального ознайомлення, в тому числі на веб-сайті ЦВК.

D. Виборчі списки

33. Як відзначається у червневому Спільному ви-
сновку 2013 року 22, виборець може попросити змінити 
його/її персональні дані або будь-які інші дані вибор-
ця. ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія рекоменду-
вали, щоб до виборчого закону були внесені зміни, що 

21 Оцінка Міністерства юстиції, стор. 19–20.

22 CDL-AD(2013)016, пар. 44.  
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вимагають, аби виборець був сповіщений про це і мав 
можливість відповісти на прохання про внесення змін 
до персональних даних виборців. Липневі зміни до стат-
ті 40 Закону про вибори частково враховують цю реко-
мендацію. Рекомендація стосувалася того, щоб вибо-
рець був повідомлений з метою реагування на запит про 
зміну його персональних даних. Зміна передбачає, щоб 
повідомлення про рішення було надано виборцю таким 
чином, щоб він міг оскаржити таке рішення після його 
прийняття. Кращою була б практика дозволити виборцю 
оскаржити запит до прийняття рішення. Рекомендація 
стосується того, щоб надати виборцю можливість запо-
бігти неправомірному вилученню замість оскарження 
неправомірного вилучення.

Е. Фінансування виборів

34. Стаття 50 виборчого законодавства передбачає 
повернення банківською установою партії невикорис-
таного залишку коштів на підставі запиту партії після 
виборів. З іншого боку, будь-який невикористаний за-
лишок коштів на рахунку кандидата в одномандатному 
окрузі має бути переданий до державного бюджету. У 
червневому Спільному висновку 2013 року було відзна-
чено, що ця практика носить дискримінаційний харак-
тер та має бути припинена. Липневі зміни до статті 50, 
якими статтю доповнено пунктом 13, частково врахову-
ють рекомендації щодо дозволу кандидатам в одноман-
датних округах повернути свої невикористані кошти. 
Проте, будь-які залишкові кошти на рахунку виборчого 
фонду від внесків інших жертводавців наразі переказу-
ються до державного бюджету, а не повертаються тим 
жертводавцям на пропорційній основі.

35. Червневим Спільним висновком 2013 року реко-
мендовано, щоб кінцевий термін у статті 48.9 виборчого 
законодавства, згідно з якою заборонено будь-які пла-
тежі з рахунку виборчого фонду після 18:00 у день, що 
передує дню голосування, був переглянутий з тим, щоб 
дозволити здійснення оплати рахунків, отриманих піс-
ля кінцевого терміну 23. Липневі рекомендації частково 
враховують рекомендацію, продовжуючи кінцевий тер-
мін до 18:00 години середи, наступної за днем виборів, 
кінцевим терміном. Цей термін може виявитися занадто 
коротким, залежно від політики виставлення рахунку 
конкретного постачальника.

36. Червневий Спільний висновок 2013 року реко-
мендував уточнити статтю 61 Закону про вибори, ви-
значивши, чи можуть фінансові порушення під час ви-
борчої кампанії, які можуть призвести до попередження 
кандидатів, стати підставою для скасування реєстрації 
кандидата 24. Ця рекомендація не була врахована у лип-
невих змінах. Неподання фінансового звіту або недійс-
ність інформації у звітах не повинна бути підставою для 
скасування реєстрації кандидата.

37. Відсутність конкретних стримуючих санкцій у 
виборчому законодавстві за порушення положень фі-
нансування виборчої кампанії викликало занепокоєн-
ня Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ. Червневим 
Спільним висновком 2013 року було рекомендовано, 
щоб на додаток до певних стримуючих санкцій, введення 
державного фінансування буде додатковим механізмом 
посилення санкцій відносно порушень під час виборчої 
кампанії 25. Оскільки липневі зміни не впроваджують 
державне фінансування, не існує механізму імплемен-
тації конкретних стримуючих санкцій за порушення 
положень фінансування виборчої кампанії, і потрібно 
віднайти інші механізми. Що стосується загальних стри-
муючих санкцій, то Міністерство юстиції зазначає, що 
Кримінальний кодекс передбачає можливість введен-
ня «штрафу, виправних робіт, ув’язнення, позбавлення 
волі» 26. Міністерство також зазначає, що Кодекс про ад-
міністративні правопорушення передбачає накладення 
штрафу за порушення фінансування виборчої кампанії.

38. Положення Кримінального кодексу та Кодексу 
про адміністративні правопорушення були відзначе-
ні і обговорені в рамках Оціночного Звіту Групи дер-
жав проти корупції (GRECO) Ради Європи стосовно 
України, який процитовано у червневому Спільному 
висновку 2013 року 27. Стосовно викладених вище поло-
жень у звіті ГРЕКО йдеться про 28 : 

«Крім того, Кримінальний кодекс передбачає штраф 
у розмірі близько 156–468 EUR у разі надання «ве-
ликої» фінансової (матеріальної) допомоги (близько 
34 630 євро або більше) у виборчій кампанії кандидата 
чи політичної партії або блоку при порушенні відпо-
відних правил, або навмисне застосування такої під-
тримки кандидата, політичної партії чи блоку, їх упов-
новаженого представника, довіреної особи кандидата 
або уповноваженої особи. У випадках, не пов’язаних з 
«великою» сумою, Кодекс про адміністративні право-

23 CDL-AD(2013)016, пар. 53.  

24 CDL-AD(2013)016, пар. 55.  

25 CDL-AD(2013)016, пар. 56.  

26 Див. Оцінку Міністерства юстиції, стор. 11.  

27 Див. червневий Спільний висновок 2013, пар. 57.  

28 Див. «Остаточна доповідь ГРЕКО щодо України: прозорість фінансування політичних партій», 21 жовтня 2011 року, яка знаходиться 
на: www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_Two_EN.pdf, paragraph 91.  
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порушення передбачає штраф у розмірі близько 78–
109 євро (близько 109–156 EUR для посадових осіб) на 
жертводавця. І в цьому випадку знову команда з оцінки 
ГРЕКО стурбована обмеженням діапазону доступних 
санкцій, які ніколи не застосовувалися на практиці, 
і очевидними недоліками системи санкцій. Наприклад, 
штраф не накладається в тому випадку, якщо суб’єкт 
виборчого процесу не подасть свою фінансову звітність 
контролюючим органам».

39. Таким чином, рекомендації щодо впровадження 
конкретних стримуючих санкцій за порушення фінансу-
вання виборчої кампанії залишились без уваги.

40. У червневому Спільному висновку відзначено, 
що численні рекомендації повинні бути реалізовані 
в частині положень фінансування виборчої кампанії. 
Липневі зміни дещо змінили. Липневі зміни вимагають 
аналізу всіх звітів про фінансування виборчих кампа-
ній, включаючи проміжний звіт, поданий за п’ять днів 
до дня виборів. Проте липневі зміни не визначають, що 
включатиме аналіз звіту. Аналіз здійснюється відповід-
ною виборчою комісією, яка одержує звіт. Аналіз як по-
переднього звіту, так і остаточного звіту, поданого про-
тягом 30 днів після дня виборів, публікується на сайті 
відповідною виборчою комісією і розміщується на стен-
ді офіційних матеріалів комісії для публічного перегля-
ду. Крім цих змін, липневі зміни не враховують численні 
рекомендації, які необхідні для поліпшення положень 
фінансування виборчої кампанії.

F. Висування та реєстрація кандидатів

41. Рекомендація щодо надання дозволу політичним 
партіям формувати виборчі блоки для представлення 
кандидатів на парламентських виборах не враховані у 
липневим змінах.

42. Рекомендація щодо зниження грошової заста-
ви для реєстрації була врахована у липневих змінах. 
До статті 56 Закону про вибори внесені зміни щодо 
зниження застави для політичної партії, яка висунула 
кандидатів відповідно до національного пропорційного 
представництва, у розмірі від двох тисяч мінімальних 
заробітних плат (близько 210 000 євро) до тисячі міні-
мальних заробітних плат (близько 105 000 євро). Застава 
для кандидата в одномандатному окрузі була знижена з 
дванадцяти мінімальних заробітних плат (близько 1260 
євро) до десяти (близько 1050 євро).

43. Липневі поправки не враховують рекомендацію 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ про те, щоб за-

значені у статті 61.4 Закону про вибори підстави для 
скасування реєстрації кандидатів, пов’язані з кримі-
нальним засудженням, були більш вузько визначеними 
з тим, щоб підставами були тільки певні злочини, на-
стільки серйозні, що позбавлення виборчих прав відпо-
відало принципу пропорційності.

G. Виборча кампанія та медіа

44. Червневий Спільний висновок 2013 року, поси-
лаючись на Остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ про парла-
ментські вибори 2012 року, рекомендує, щоб виборчий 
закон зміцнив інституційні механізми для боротьби з 
поширеною проблемою зловживання адміністративним 
ресурсом, особливо щодо засобів масової інформації. 
Спільним висновком рекомендується, щоб виборчий за-
кон вимагав більш збалансованого висвітлення в засо-
бах масової інформації правил, політичного плюралізму 
в засобах масової інформації, а також не надавав приві-
лейованого ставлення до кандидатів на урядових поса-
дах порівняно з іншими кандидатами. У липневих змі-
нах представлено як позитивні, так і негативні зміни.

45. Серед позитивних змін є нова частина 4 статті 74 
Закону про вибори, яка забороняє протягом кампанії 
здійснювати заходи, що організовуються державними 
органами, органами місцевого самоврядування, а також 
державними або комунальними підприємствами, уста-
новами та організаціями. Враховуючи, що ці події часто 
включають в себе участь діючих кандидатів, вони мають 
перевагу перед іншими кандидатами, якщо кампанія вже 
відбувається. Ця зміна у разі її належного застосування 
може враховувати рекомендацію про те, що діючим кан-
дидатам не дозволяється використовувати адміністра-
тивний ресурс на свою користь.

46. Міністерство юстиції в своєму коментарі зазна-
чає, що воно проаналізувало порушення закону, які 
мали місце під час парламентських виборів 2012 року, і 
«переважна більшість інформації про події, отриманої 
міліцією, не містили елементів злочину або правопору-
шення і, як правило, були пов’язані з незадоволенням 
деяких кандидатів у народні депутати України або їх 
представників діями своїх політичних опонентів» 29. 
Питання імплементації закону викликає стурбова-
ність, оскільки спостереження ОБСЄ /БДІПЛ, викла-
дені у заключній доповіді з парламентських виборів 
2012 року, не узгоджуються з висновками Міністерст-
ва юстиції в частині порушень законодавства в 2012 
році. Отже, залишається питання, чи буде стаття 74.4 
реалізована таким чином, щоб знизити зловживання 
адміністра тивним ресурсом.

29 Див. Коментарі Міністерства юстиції, стор. 34.  
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47. Липневі поправки внесли деякі зміни у регулю-
вання діяльності ЗМІ. У липневій поправці до статті 66, 
в явній спробі вирішити проблему відсутності балансу 
в засобах масової інформації, йдеться: «Засоби масової 
інформації та інформаційні агентства повинні прагнути 
отримати інформацію про події, пов’язані з виборами, з 
двох або більше джерел, віддаючи перевагу першодже-
релам». Ця поправка не створює зобов’язання, а тільки 
стверджує, що засоби масової інформації та інформа-
ційні агентства «мають» робити. Крім того, наявність 
другого джерела інформації не забезпечує балансу. Такі 
зміни не несуть ефективного рішення попередніх реко-
мендацій.

48. У червневому Спільному висновку 2013 року 
було позитивно відзначено, що поправка до статті 66 об-
межує частку ефірного часу парламентських партій та 
їх кандидатів до «не більше 30 відсотків від середньої 
кількості ефірного часу». Однак, у липневій поправці 
використано словосполучення «кандидати у депута-
ти» замість колишнього речення «партії, представлені 
в поточному скликанні Верховної Ради України, які 
є суб’єктом виборчого процесу, чи кандидат у депута-
ти, який в даний час є депутатом від відповідної пар-
тії». Липневою поправкою також видаляється наступ-
на фраза (введена в квітневій поправці) після цього 
30-відсоткового обмеження: «До ефірного часу, відве-
деного партіям, які є суб’єктами виборчого процесу, до-
дається ефірний час, відведений кандидату у депутати, 
висунутому від партії». Таким чином, виявляється, що 
30-відсоткове обмеження тепер застосовується тільки 
до окремого кандидата, а не до парламентської партії. Це 
не позитивна зміна, і було б краще повернутися до про-
ектної поправки, запропонованої в квітні і розглянутої у 
червневому висновку 2013 року.

49. У червневому Спільному висновку було відзна-
чено, що була внесена поправка, в якій сказано, що: 
«Національна рада з питань телебачення і радіомовлен-
ня України може використовувати моніторингові мате-
ріали, надані громадськими організаціями, зареєстрова-
ними відповідно до встановленої законом процедури, 
статути яких передбачають заходи з моніторингу та спо-
стереження за виборчим процесом». Можна вважати, що 
це докладні критерії того, які дані моніторингу можуть 
бути використані і за яких обставин бути визначені. 

50. У червневому Спільному висновку 2013 року 
ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанською комісією позитивно 
оцінено поправку, згідно з якою «Національна рада з 
питань телебачення і радіомовлення України здійснює 
контроль і забезпечує дотримання вимог цього Закону 

щодо участі засобів масової інформації та інформацій-
них агентств у наданні інформації та проведення пе-
редвиборної агітації». Липневі поправки звільняють 
Національну раду з питань телебачення і радіомов-
лення від повної відповідальності за контроль і забез-
печення дотримання правил для ЗМІ під час виборів. 
У липневій поправці до статті 66 Закону про вибори 
народних депутатів України йдеться, що «Центральна 
виборча комісія, окружні виборчі комісії, Національна 
рада з питань телебачення і радіомовлення України та 
центральний орган виконавчої влади з реалізації дер-
жавної політики у інформаційно-видавничому секторі 
здійснюють нагляд і забезпечення дотримання вимог 
цього Закону щодо участі засобів масової інформації 
та інформаційних агентств у наданні інформації та 
проведення передвиборної агітації». Поки не ясно, чи 
цей контроль повинен здійснюватися спільно, з узго-
дженням позиції всіх перерахованих установ, чи одна з 
перерахованих установ може вживати примусових за-
ходів за власною ініціативою. Ця зміна має потенціал 
для ослаблення, на відміну від зміцнення, інституцій-
них механізмів, якщо повноваження поділятимуться і 
здійс нюватимуться спільно.

51. Зміна до пункту 11 статті 74 Закону про вибори 
викликає стурбованість у зв’язку з тим, що вона допускає 
призупинення ліцензування та закриття ЗМІ в період 
виборчої кампанії. Ця поправка передбачає можливість 
суду при розгляді виборчих спорів застосовувати до за-
собів масової інформації санкції за порушення. У тексті 
говориться: «Суд приймає рішення тимчасово (до кінця 
виборчого процесу) зупинити ліцензію, тимчасово при-
зупинити діяльність інформаційного агентства або тим-
часово заборонити (до кінця виборчого процесу) випуск 
друкованого засобу масової інформації». Незважаючи 
на обмеженість контекстом розгляду виборчого спору, 
поправка все ж створює механізм приглушення політич-
них поглядів під час виборчої кампанії. Ця поправка є 
проблемною і є негативним розвитком.

52. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомен-
дували переглянути 20-хвилинне обмеження, яким мов-
никам заборонено коментувати або давати оцінку змісту 
передвиборної агітації, діяльності партії або кандидата в 
будь-якій формі протягом 20 хвилин до і після трансля-
ції реклами кампанії. Одна з липневих поправок змен-
шує обмеження з 20 хвилин до 10 хвилин, що частково 
враховує цю рекомендацію.

53. Зміна до статті 67.4 Закону про вибори зменшує 
період затишшя, протягом якого опитування громад-
ської думки не можуть публікуватися в засобах масової 

30 Див., напр., Рішення 6/2007 (II. 27.) AB від 26 February 2007 Конституційного суду Угорщини та Рішення  U-I-67/09, 24 March 2011 
Конституційного суду Словенії.  
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інформації, з 10 днів до 7 днів до виборів. Проте, навіть 
період 7 днів важко виправдати, і це не узгоджується з 
положеннями статті 10 Європейської конвенції з прав 
людини. Кілька конституційних судів розглядали це пи-
тання в контексті Конвенції та національних правових 
систем і дійшли висновку, що такі заборони необґрунто-
вано обмежують право на свободу слова і друку. Аналіз 
цих рішень є глибоким і заслуговує на увагу 30. Заборона 
публікації опитувань громадської думки у період від 24 
до 48 годин до відкриття виборчих дільниць більше від-
повідає статті 10 Конвенції та останнім рішенням кон-
ституційних судів інших країн.

54. Одна з липневих поправок до статті 69.8 Закону 
про вибори вимагає від органів місцевого самоврядуван-
ня та місцевих органів виконавчої влади виділяти місця 
для розміщення агітаційних матеріалів відповідно до 
принципу рівних можливостей. Ця поправка враховує 
рекомендацію Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ 
про те, що цей принцип має бути чітко відображеним у 
статті 69.

55. Загальна заборона «участі у передвиборній агіта-
ції» іноземців та осіб без громадянства у статті 74 не була 
усунута липневими поправками. ЄСПЛ розглянув стат-
ті 10 і 16 Європейської конвенції та обставини, за яких 
права та свобода слова іноземців можуть бути законно 
обмежені. У справі П’єрмон проти Франції 31 Судом ви-
рішено питання про право громадянина Німеччини ви-
словлювати політичні думки на території Франції під 
час виборчої кампанії перед територіальною асамблеєю 
та парламентськими виборами. Суд встановив, що мало 
місце порушення статті 10, зазначивши, що коментарі 
іноземця вже «з’являлися в програмах місцевих полі-
тичних партій і не несли жодної загрози громадському 
порядку», і дійшов висновку, що «свобода, гарантована 
у статті 10, діє незалежно від державних кордонів...» 32. 
Фактично Суд встановив, що коментарі іноземця були 
«внеском у демократичну дискусію» 33. Загальна заборо-
на у статті 74 суперечить статті 10 Конвенції і не може 
бути виправдана.

56. Червневий Спільний висновок 2013 року реко-
мендував, щоб офіційна виборча інформація була до-
ступна мовами меншин у місцевостях, де вони широко 
розповсюджені, незалежно від того, чи цього попросила 
політична партія або кандидат в одномандатному окру-
зі. Липнева поправка по статті 69 Закону про вибори 
і поправка до статті 12 Закону про засади державної 

мовної політики враховують цю рекомендацію, хоча 
вона не визначає ресурси і те, яким чином розподіля-
тимуться витрати.

H. Голосування, підрахунок голосів і 
встановлення результатів

57. Стаття 77.9 Закону про вибори дозволяє офі-
ційним спостерігачам «вживати необхідних заходів у 
рамках законодавства, щоб зупинити незаконні дії в 
ході голосування і підрахунку голосів виборців на ви-
борчій дільниці». Липнева поправка до Закону про ви-
бори усуває це положення, що відповідає рекомендації 
червневого Спільного висновку 2013 року про те, що це 
положення має бути вилучено із закону. Це позитивна 
зміна, оскільки кращою практикою є те, щоб офіційні 
спостерігачі негайно повідомляли ДВК, ОВК, ЦВК або 
інші відповідні органи, якщо вони спостерігатимуть дії, 
які вони вважають незаконними, а не вживали заходів 
самостійно.

58. Червневий Спільний висновок 2013 року реко-
мендував, щоб кількість виборчих бюлетенів, які будуть 
брати члени ДВК, відповідальні за голосування вдома, 
була зазначена в законі. Липнева поправка до статті 86 
Закону про вибори частково враховує цю рекомендацію. 
Однак англійський переклад зміни незрозумілий. В ан-
глійському перекладі сказано, що кількість виборчих бю-
летенів «не повинна перевищувати 5 відсотків виборців, 
внесених до витягу зі списку виборців для голосування 
на дому, але не менше, ніж один виборчий бюлетень». 
Бюлетенів буде недостатньо, якщо кількість виборчих 
бюлетенів не перевищуватиме «5 відсотків виборців». 
Це, ймовірно, проблема перекладу, і потрібно перевіри-
ти оригінальний текст поправки. Крім того, фраза «але 
не менше одного бюлетеня» також створює передумову 
недостатньої кількості бюлетенів для виборців на дому.

59. У статті 92 Закону про вибори вказано міні-
мальний відсоток зловживань, які повинні відбутися 
для того, щоб результати голосування на виборчій 
дільниці могли бути визнані недійсними відповідно 
до положень статті. Венеціанська комісія та ОБСЄ/
БДІПЛ послідовно рекомендують, щоб недійсність 
не була прив’язана до довільного відсотка, і щоб ре-
зультати підлягали визнан ню недійсними, якщо рі-
вень шахрайства або неправомірних дій був таким, що 
волевиявлення виборців не може бути визначеним 34. 

31 Заява № 15773/89; 15774/89 (27 квітня 1995 р.).  

32 Рішення Суду, пункт 73.  

33 Рішення Суду, пункт 77.  

34 Див. Звіт про скасування результатів виборів, CDL-AD(2009)054, грудень 2009 року, наявний на http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2009)054-e; див. також  Скасування результатів виборів, звіт пана Колліара на семінарі Unidem, проведеному на 
Мальті у листопаді 2008 року, наявний на http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-UD(2008)008-e .  



65ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії №3 (27) 2013 р.

 

З офіційних джерел

Липневі поправки не враховують цю рекомендацію.

60. Червневий Спільний висновок 2013 року ре-
комендував покращити текст пунктів 16 і 17 статті 94, 
оскільки на парламентських виборах 2012 року спо-
стерігалося порушення цієї статті, що призвело до чис-
ленних перерахунків в ОВК та подальшого визнання 
результатів недійсними. Було також відзначено, що в 
деяких з цих випадків бюлетені, здавалось, були підроб-
лені в приміщенні ОВК, і визнання ОВК результатів у 
ДВК недійсними перетворило кандидатів, які програли, 
на переможців. Липневі поправки вносять текстові змі-
ни до статті 94, але ці зміни є незначними, і вони не усу-
вають загрози зловживання положеннями щодо недійс-
ності. Практика покаже, чи зможуть ці незначні зміни в 
тексті запобігти майбутнім зловживання статтею 94.

61. Липневі поправки внесли текстові зміни до пунк-
ту 17 статті 94 Закону про вибори, зокрема конкретними 
посиланнями на підстави, зазначені в пункті 16 статті, 
щодо визнання результатів голосування недійсними. 
Проте ця поправка є суто текстовою і не вносить жод-
них істотних змін до підстав про визнання результатів 
виборів недійсними. Також внесено текстові зміни до 
посилань на інші статті у пункті 17, але це несуттєві змі-
ни. Текстові, але несуттєві, зміни також внесені до статті 
92 липневими поправками. Липневі поправки не вра-
ховують рекомендації Венеціанської комісії та ОБСЄ/
БДІПЛ щодо необхідності встановлення чітких правил і 
процедур визнання результатів недійсними, заснованих 
не на довільних відсотках, а на об’єктивних критеріях 35. 

62. Хоча у липневих поправках до статті 92 (визнання 
недійсності) міститься вказівка на закордонний округ, 
схоже, що у пункті 8 статті 96-1 Закону про вибори за-
лишається положення, в якому сказано: «Забороняється 
визнавати результати голосування недійсними на ви-
борчих дільницях за кордоном». Таким чином, реко-
мендація Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ про 
введення механізмів визнання результатів недійсними, 
якщо порушення могли вплинути на результати, в тому 
числі на дільницях за кордоном, залишається неврахо-
ваною.

63. Липнева поправка до пункту дев’ятого статті 94 
Закону про вибори враховує рекомендацію, щоб резуль-
тати з виборчих дільниць, отримані ОВК, направлялися 
до ЦВК і публікувалися на сайті ЦВК при отриманні.

I. Скарги та апеляції

64. У червневому Спільному висновку 2013 року по-
вторено рекомендації попередніх Спільних висновків 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, а також фі-
нальних звітів ОБСЄ/БДІПЛ щодо спрощення систе-
ми розгляду виборчих спорів. У червневому Спільному 
висновку 2013 року, хоча і відзначаються поліпшення в 
системі вирішення виборчих спорів протягом поправок 
з 2004 року, було знову піднято питання про складність 
системи розгляду скарг та апеляцій.

65. Міністерство юстиції відповіло, що складність 
системи пов’язана зі структурою судової системи та від-
повідальністю судів щодо оскарження рішень, дій та 
бездіяльності органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, посадових і службових осіб. Таким 
чином, Міністерство заявляє, що усунення паралельної 
юрисдикції судів та виборчих комісій за виборчими спо-
рами потребуватиме внесення змін до Конституції 36. 
Крім того, Міністерство юстиції вказує на те, що Кодекс 
належної практики у виборчих справах прямо допус-
кає участь судів та виборчих комісій у розгляді скарг і 
апеляцій 37. Однак рекомендації Венеціанської комісії та 
ОБСЄ/БДІПЛ не полягають у скасуванні юрисдикції 
судів або виборчих комісій. Рекомендації полягають у 
спрощенні та уточненні юрисдикції з метою захисту ви-
борчих прав. 

66. У підсумковому звіті ОБСЄ/БДІПЛ щодо парла-
ментських виборів 2012 року сказано: «Значна кількість 
скарг була відхилена з процесуальних підстав, таких як 
подача неналежному органу» 38. Щось докорінно непра-
вильно, якщо заявники не можуть визначити належний 
орган для подачі скарги. З метою вирішення цього прин-
ципового питання і в світлі поточних структурних обме-
жень української правової системи Венеціанська комісія 
та ОБСЄ/БДІПЛ висловили дві рекомендації, обидві з 
яких зазначені в Кодексі належної практики у виборчих 
справах Венеціанської комісії: (1) забезпечення спеці-
альними формами для заявників для подачі скарги або 
апеляції (з поясненням позивачу, куди подавати скарги 
або апеляції) і (2) прийняття спрощених процедур по-
дачі для зменшення випадків виникнення «значного 
числа скарг, які були відхилені з процедурних підстав, 
таких як подача неналежному органу», які спостерігали-
ся в 2012 році. У першій інстанції виборчі скарги повин-
ні вирішуватися виборчою комісією, у другій – судами. 
У цьому відношенні зміни до Конституції не потрібні; 
рекомендації стосуються спрощення та роз’яснення від-

35 Там само.

36 Див. Кодекс належної практики у виборчих справах, CDL-AD(2002)23rev, II.33.C.  

37 Див. Підсумковий звіт Спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ на парламентських  виборах 28 жовтня 2012 року, стор. 25.  

38 Див. Підсумковий звіт Спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ на парламентських  виборах 28 жовтня 2012 року, стор. 25.  
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повідних правил з метою створення ефективнішої про-
цедури скарг та апеляцій. 

67. У червневому Спільному висновку 2013 року 
рекомендовано підвищення прозорості системи роз-
гляду скарг, включаючи публікацію скарг, відповідей і 
рішень. Липнева поправка за статтями 31 і 32 Закону 
про вибори частково враховує цю рекомендацію. Ця 
поправка вимагає подання «узагальненої» інформації 
про скарги та рішення ОВК до ЦВК та ДВК до ОВК. 
Однак, ці поправки дозволяють ДВК та ОВК «уза-
гальнювати інформацію про представлені претен-
зії і скарги» і «результат їх розгляду». Рекомендація 
червневого Спільного виснов ку 2013 року полягала в 
наданні повної документації за скаргами і рішеннями 
для публічного ознайомлення. Це не важко виконати 
за допомогою відповідного обладнання для сканування 
та програмного забезпечення. Рекомендується знову 
переглянути додаткову поправку для встановлення ви-
моги публікації повної документації, а не узагальненої 
інформації по всіх скаргах і рішеннях.

IV. Закон про повторні вибори

68. Липневі поправки не враховують рекомендації 
щодо вдосконалення проекту Закону про повторні ви-
бори. Ці рекомендації залишаються актуальними.

V. Висновок

69. ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія вітають 
те, що Міністерство юстиції організовує публічне та все-
бічне обговорення змін та процесу виборчої реформи з 
різними зацікавленими сторонами, включаючи грома-

дянське суспільство. Венеціанська комісія та ОБСЄ/
БДІПЛ сподіваються, що результат різних громадських 
обговорень буде відображений в очікуваних законодав-
чих та конституційних змінах. 

70. Однак, Венеціанська Комісія та ОБСЄ/БДІПЛ 
ще раз висловлюють жаль, що цей процес реформ не в 
повному обсязі змінює та узгоджує різні закони, які ре-
гулюють виборчу правову базу. 

71. Деякі липневі зміни є позитивним кроком у вдос-
коналенні виборчого законодавства в Україні. Проте 
основні рекомендації висновків Венеціанської комісії 
та ОБСЄ/БДІПЛ, які є критичними для основних прав 
обирати і бути обраними, залишаються неврахованими. 
Деякі з липневих змін 2013 року, як зазначено в цьому 
Спільному висновку, викликають стурбованість і потре-
бують роз’яснень. Позитивні моменти липневих змін, 
а також невраховані рекомендації, відзначені в цьому 
Спільному висновку, висвітлено в основ ній частині.

72. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ вітають 
лист Міністра юстиції від 2 жовтня 2013 року, в якому 
стверджується необхідність всеосяжної реформи та го-
товність продовжувати всебічний процес виборчої ре-
форми з метою гармонізації української правової бази з 
міжнародними стандартами. 

73. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ готові 
надати допомогу українській владі в її зусиллях щодо 
створення нормативно-правової бази для проведен-
ня демократичних виборів відповідно до зобов’язань 
ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних стандартів 
демократичних виборів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 18 квітня 2013 року № 80

Цей Порядок відповідно до частин третьої, четвер-
тої, десятої, одинадцятої статті 28, частин одинадцятої, 
дванадцятої статті 29 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» (далі – Закон) визначає про-
цедуру розподілу керівних посад у дільничних виборчих 
комісіях з виборів народних депутатів України звичай-
них, спеціальних (крім спеціальних виборчих дільниць, 
утворених на суднах, які в день голосування перебува-
ють у плаванні під Державним Прапором України, на 
полярній станції України та утворених Центральною 
виборчою комісією у винятковому випадку) та закор-
донних виборчих дільниць між суб’єктами внесення по-
дань кандидатур до складу цих комісій.

1. Розподіл керівних посад 
у дільничних виборчих комісіях з виборів 

народних депутатів України звичайних 
та спеціальних виборчих дільниць

1.1. Суб’єктами подання кандидатур до складу діль-
ничних виборчих комісій звичайних та спеціальних ви-
борчих дільниць з виборів народних депутатів України 
(далі – дільнична виборча комісія звичайної та спеці-
альної виборчої дільниці) є:

1) політична партія, депутатська фракція якої зареє-
стрована в Апараті Верховної Ради України поточного 
скликання;

2) політичні партії – суб’єкти виборчого процесу;
3) кандидати у народні депутати України у відповід-

ному одномандатному виборчому окрузі.
1.2. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу 

дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць має право на пропорційну частку 
кожної категорії керівних посад у складі дільничних ви-
борчих комісій окремо малих, середніх, великих вибор-
чих дільниць у межах одномандатного виборчого окру-
гу – голів, заступників голів та секретарів комісій. 

Така частка залежить від кількості кандидатур від 
відповідних суб’єктів подання, включених до складу 
дільничних виборчих комісій.

1.3. Частка керівних посад для кожного суб’єкта по-
дання у кожній категорії виборчих дільниць у межах 
одномандатного виборчого округу визначається від-
повідно до кількості кандидатур, включених від цього 
суб’єкта подання до складу виборчих комісій кожної 
категорії звичайних та спеціальних виборчих дільниць, 
у відношенні до загальної кількості осіб, включених до 
складу дільничних виборчих комісій відповідної катего-

рії виборчих дільниць.
1.4. Пропорційна частка кожної категорії керівних 

посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, се-
редніх та великих звичайних та спеціальних виборчих 
дільниць для суб’єктів подання, кандидатури від яких 
включені до складу відповідних комісій, визначається у 
такій послідовності:

1) обчислюється кількість кандидатур, включених до 
складу дільничних виборчих комісій кожного виду ви-
борчих дільниць окремо від кожного суб’єкта подання 
(позначається літерою «B»), та загальна кількість кан-
дидатур, включених до складу дільничних виборчих ко-
місій кожного виду виборчих дільниць від усіх суб’єктів 
подання, що дорівнює сумі всіх «В» (позначається літе-
рою «C»);

2) визначається кількість кожної категорії керівних 
посад у складі дільничних виборчих комісій окремо 
малих, середніх та великих виборчих дільниць, що під-
лягають розподілу між суб’єктами подання (познача-
ється літерою «D»), як різниця між загальною кількістю 
дільничних виборчих комісій окремого виду виборчих 
дільниць та кількістю дільничних виборчих комісій того 
ж самого виду виборчих дільниць, до складу яких кан-
дидатури від суб’єктів подання не включено (при цьому 
для малих виборчих дільниць отримана обчислювальна 
кількість посад заступників голів дільничних виборчих 
комісій може зменшуватися на число дільниць, де кіль-
кість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, у складі 
яких посада заступника голови комісії може не перед-
бачатися); 

3) пропорційна частка (позначається літерою «А») 
кожної категорії керівних посад (голів, заступників го-
лів та секретарів) від кожного суб’єкта подання у діль-
ничних виборчих комісіях окремо малих, середніх та ве-
ликих виборчих дільниць обчислюється за формулою:

A = (B : C) х D.
Відповідно до визначеної за вказаною формулою 

пропорційної частки для кожного суб’єкта подання 
встановлюється кількість посад голів, заступників голів 
та секретарів, що виділяються суб’єкту подання у складі 
дільничних виборчих комісій відповідного виду звичай-
них та спеціальних виборчих дільниць. З отриманого 
числа визначаються ціла та дробова його частини.

Ціла частина числа визначає кількість керівних по-
сад відповідної категорії, що виділяються для суб’єкта 
подання у складі дільничних виборчих комісій відповід-
них виборчих дільниць, а сума таких чисел, визначена 

ПОРЯДОК 
 розподілу керівних посад  у дільничних виборчих комісіях з виборів народних 
депутатів України між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій
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для кожного суб’єкта подання, дорівнює кількості посад 
у складі дільничних виборчих комісій, які вважаються 
розподіленими між суб’єктами подання.

Кількість керівних посад, що залишаються нерозпо-
діленими, визначена як різниця кількості кожної катего-
рії керівних посад у відповідних комісіях, що підлягають 
розподілу («D»), та загальної кількості розподілених по-
сад цієї категорії, почергово по одній посаді розподіля-
ється між суб’єктами подання відповідно до максималь-
них дробових частин чисел, отриманих за результатами 
обчислення для суб’єктів подання пропорційної частки 
керівних посад. У разі рівних дробових частин чисел, 
обчислених для декількох суб’єктів подання, черговість 
розподілу посад між ними встановлюється за датою та 
часом надходження їх подань до окружної виборчої ко-
місії.

У разі якщо сума кількостей виділених для кожно-
го із суб’єктів подання посад голів, заступників голів та 
секретарів дільничних виборчих комісій відповідного 
виду звичайних та спеціальних виборчих дільниць до-
рівнюватиме кількості керівних посад, що підлягали 
розподілу між суб’єктами подання у цих комісіях, роз-
поділ відповідних керівних посад припиняється. 

1.5. Рішення про призначення на керівні посади в 
кожній дільничній виборчій комісії звичайної та спеці-
альної виборчої дільниці приймається окружною вибор-
чою комісією під час утворення дільничних виборчих 
комісій, що оформлюється однією постановою окружної 
виборчої комісії.

При цьому голова, заступник голови та секретар 
дільничної виборчої комісії повинні бути представника-
ми різних суб’єктів подання.

Під час призначення на керівні посади суб’єктам по-
дання забезпечується приблизна рівномірність терито-
ріального розподілу посад, отриманих представниками 
кожного суб’єкта подання.

1.6. У разі ненадходження або надходження у недо-
статній кількості подань щодо призначення відповідних 
осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря 
дільничної виборчої комісії звичайної та спеціальної ви-
борчої дільниці і неможливості формування керівного 
складу дільничної виборчої комісії за поданням суб’єктів 
подання відповідно до вимог Закону на керівну посаду в 
дільничній виборчій комісії може бути призначено осо-
бу, включену до складу відповідної дільничної виборчої 
комісії за поданням голови окружної виборчої комісії.

1.7. Визначення пропорційних часток керівних по-
сад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спе-
ціальних виборчих дільниць для кожного суб’єкта по-

дання кандидатур може здійснюватися за допомогою 
інформаційно-аналітичної системи «Вибори народних 
депутатів України» Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи «Вибори».

2. Розподіл керівних посад 
у дільничних виборчих комісіях 

закордонних виборчих дільниць

2.1. Право подання кандидатур до складу дільничних 
виборчих комісій з виборів народних депутатів України 
закордонних виборчих дільниць (далі – дільнична ви-
борча комісія закордонної виборчої дільниці) мають 
суб’єкти подання, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 
1.1 цього Порядку, а також Міністерство закордонних 
справ України.

2.2. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій закордонних виборчих 
дільниць (підпункти 1, 2 пункту 1.1 цього Порядку), 
кандидатури від якого включені до складу дільничних 
виборчих комісій, має право на пропорційну частку 
кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих 
комісіях окремо малих, середніх, великих закордонних 
виборчих дільниць.

Така частка залежить від кількості кандидатур від 
відповідних суб’єктів подання, включених до складу 
дільничних виборчих комісій.

Частка керівних посад для кожного суб’єкта подання 
у кожній категорії закордонних виборчих дільниць ви-
значається відповідно до кількості кандидатур, вклю-
чених від цього суб’єкта подання до складу дільничних 
виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, 
у відношенні до загальної кількості осіб, включених до 
складу дільничних виборчих комісій відповідної катего-
рії виборчих дільниць.

2.3. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих 
комісіях закордонних виборчих дільниць здійснюється 
Центральною виборчою комісією за процедурою, зазна-
ченою у розділі 1 цього Порядку. 

2.4. У разі ненадходження подань щодо призначення 
відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та 
секретаря дільничної виборчої комісії закордонної ви-
борчої дільниці і неможливості формування керівного 
складу дільничної виборчої комісії за поданням суб’єктів 
подання відповідно до вимог Закону на керівну посаду в 
дільничній виборчій комісії може бути призначено осо-
бу, включену до складу відповідної дільничної виборчої 
комісії за поданням Міністерства закордонних справ 
України. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 18 квітня 2013 року № 81

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення 
однакового застосування окремих положень Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» 
(далі – Закон) щодо порядку внесення змін до складу 
окружних та дільничних виборчих комісій з виборів на-
родних депутатів України (далі – виборчі комісії).

1. Порядок та підстави дострокового 
припинення повноважень усього складу 

виборчої комісії або члена виборчої комісії

1.1. Повноваження усього складу виборчої комісії 
можуть бути достроково припинені виборчою комісією, 
яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі 
рішення суду в разі систематичного порушення чи од-
норазового грубого порушення комісією Конституції 
України та законів України.

1.2. Дострокове припинення повноважень усього 
складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

1.3. Повноваження члена виборчої комісії припиня-
ються достроково виборчою комісією, яка її утворила, з 
моменту виникнення або виявлення відповідних обста-
вин у зв’язку з:

1) припиненням його громадянства України;
2) реєстрацією його кандидатом у народні депута-

ти України або кандидатом у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, кандидатом у депута-
ти місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, 
селищного, міського голови, якщо вказані вибори про-
водяться одночасно з виборами народних депутатів 
України;

3) реєстрацією його представником політичної пар-
тії у Центральній виборчій комісії, офіційним спосте-
рігачем, уповноваженою особою політичної партії, до-
віреною особою кандидата у народні депутати України 
або довіреною особою кандидата у депутати Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депу-
тати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови, представником, уповно-
важеною особою місцевої організації політичної партії, 
якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами 
народних депутатів України;

4) входженням його до складу іншої виборчої ко-
місії, що здійснює підготовку та проведення виборів 
народних депутатів України або депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо 
вказані вибори проводяться одночасно з виборами на-

родних депутатів України;
5) відмовою скласти присягу члена комісії;
6) набранням щодо нього законної сили обвинуваль-

ним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав гро-
мадян;

7) виявленням обставин наявності судимості за вчи-
нення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочи-
ну проти виборчих прав громадян, якщо така судимість 
не знята або не погашена;

8) визнанням його недієздатним;
9) його смертю.
Рішення про припинення повноважень члена ви-

борчої комісії з підстав, зазначених у підпунктах 1–4, 
6–9 цього пункту, приймається виборчою комісією, яка 
утворила відповідну виборчу комісію, після отримання 
документа (повідомлення), який встановлює (підтвер-
джує) відповідний факт.

Повноваження члена виборчої комісії з підстави, за-
значеної у підпункті 5 цього пункту, припиняються у 
разі відмови особи поставити свій підпис під текстом 
присяги на засіданні виборчої комісії або неприбуття та-
кої особи на перші два засідання виборчої комісії після 
його включення до складу цієї комісії, про які його на-
лежним чином повідомлено (листом, телеграмою, теле-
фонограмою, факсограмою тощо). 

У випадку неприбуття такої особи на перші два засі-
дання виборчої комісії після його включення до складу 
цієї комісії, рішення про дострокове припинення повно-
важень члена виборчої комісії приймається виборчою 
комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, 
після отримання витягів з протоколів засідань виборчої 
комісії, на яких розглядалося питання про складення 
присяги члена виборчої комісії та був встановлений від-
повідний факт. 

1.4. Повноваження члена виборчої комісії припиня-
ються достроково з моменту прийняття рішення про до-
строкове припинення його повноважень виборчою комі-
сією, яка її утворила, у зв’язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень 
члена комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої ко-
місії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії;

3) вибуттям на період включно до дня голосування за 
межі України або країни, на території якої утворено за-
кордонну виборчу дільницю, що тягне за собою немож-

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
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ливість виконувати обов’язки члена комісії;
4) порушенням присяги члена комісії, що виявилося 

як систематичне невиконання покладених на нього обо-
в’яз ків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього 
приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

5) одноразовим грубим порушенням законодавства 
України про вибори, встановленим рішенням суду або 
рішенням виборчої комісії вищого рівня.

1.5. Особа, яка подала заяву про складення повнова-
жень, продовжує виконувати обов’язки члена виборчої 
комісії до моменту прийняття рішення про дострокове 
припинення її повноважень комісією, яка утворила від-
повідну комісію.

1.6. Якщо член виборчої комісії порушує присягу 
члена комісії, що виявляється як систематичне неви-
конання покладених на нього обов’язків, відповідна ви-
борча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка 
її утворила, з мотивованим поданням про дострокове 
припинення його повноважень, що вноситься за підпи-
сом голови (заступника голови) виборчої комісії та за-
свідчується печаткою комісії. До подання додається не 
менш як два рішення відповідної виборчої комісії про 
невиконання членом цієї комісії покладених на нього 
обов’язків. 

Таке подання підлягає обов’язковому розгляду ви-
борчою комісією, яка утворила відповідну виборчу ко-
місію, протягом трьох днів, а внесене напередодні дня 
голосування – не пізніш останнього дня перед днем го-
лосування.

1.7. Виборча комісія, яка достроково припинила пов-
новаження усього складу виборчої комісії, окремого 
члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня пові-
домляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу ко-
місії було включено осіб, повноваження яких достроково 
припинено, шляхом надсилання зазначеним суб’єктам 
рішення (витягу з рішення) виборчої комісії щодо до-
строкового припинення повноважень усього складу ви-
борчої комісії або окремого члена виборчої комісії.

1.8. Припинення повноважень члена виборчої комі-
сії з підстав, зазначених у пункті 1.3, підпунктах 1, 3–5 
пункту 1.4 цього Роз’яснення, передбачає включення до 
складу цієї виборчої комісії іншої кандидатури замість 
вибулої лише у разі зменшення кількісного складу ви-
борчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених 
відповідно частиною першою статті 27 або частинами 
другою, третьою статті 28 Закону.

1.9. Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 37 
Закону у разі дострокового припинення повноважень 
члена виборчої комісії в останній день перед днем голо-
сування  у зв’язку з внесенням подання про заміну такого 
члена комісії рішення про дострокове припинення повно-
важень члена виборчої комісії приймається одночасно з 
рішенням про включення до складу відповідної виборчої 
комісії іншої особи від того ж суб’єкта подання.

1.10. У разі внесення подання про заміну члена ви-

борчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру 
такого члена було включено до складу виборчої комісії 
(підпункт 2 пункту 1.4 цього Роз’яснення), виборча ко-
місія, яка її утворила, одночасно з достроковим припи-
ненням повноважень члена виборчої комісії включає до 
складу відповідної виборчої комісії іншу особу, замість 
вибулої, в порядку, встановленому Законом та розді-
лом 3 цього Роз’яснення.

У разі надходження до виборчої комісії, яка утвори-
ла комісію, подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 
було включено до складу виборчої комісії, та за наявнос-
ті особистої заяви такого члена комісії про складення 
повноважень члена комісії, повноваження такого члена 
комісії припиняються відповідно до пункту 2 частини 
третьої статті 37 Закону та підпункту 2 пункту 1.4 цього 
Роз’яснення.

2. Порядок затвердження нового складу 
виборчої комісії або включення до складу 

виборчої комісії інших осіб замість тих, 
повноваження яких достроково припинено 

2.1. У разі дострокового припинення повноважень 
усього складу виборчої комісії відповідна виборча комі-
сія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня при-
пинення повноважень комісії, але не пізніш останнього 
дня перед днем голосування, затверджує новий склад 
виборчої комісії у порядку, встановленому Законом та 
цим Роз’ясненням.

2.2. У разі дострокового припинення повноважень 
члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кіль-
кісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних 
меж, встановлених для окружних виборчих комісій 
частиною першою статті 27 Закону, для дільничних ви-
борчих комісій – частинами другою, третьою статті 28 
Закону, відповідна виборча комісія, яка утворила цю ви-
борчу комісію, не пізніш як на третій день з дня припи-
нення його повноважень, але не пізніш останнього дня 
перед днем голосування, включає до її складу інших осіб 
замість цього члена виборчої комісії та членів цієї ко-
місії, повноваження яких на цей час припинено, із тим, 
щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її 
мінімальній кількості (був не меншим) відповідно для:

1) окружних виборчих комісій – 12 осіб;
2) дільничних виборчих комісій звичайних, спеці-

альних та закордонних виборчих дільниць:
великих – 18 осіб; 
середніх – 14 осіб; 
малих – 10 осіб;
де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб  – 

4 особи.
2.3. При виникненні обставин, зазначених у пунк-

тах 2.1, 2.2 цього Роз’яснення, до складу виборчої ко-
місії включаються інші особи замість вибулих за по-
данням суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 
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Закону (політичні партії, депутатські фракції яких за-
реєстровані в Апараті Верховної Ради України поточ-
ного скликання, політичні партії – суб’єкти виборчого 
процесу), частині четвертій статті 28 Закону (політичні 
партії, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті 
Верховної Ради України поточного скликання, політич-
ні партії – суб’єкти виборчого процесу та кандидати у 
народні депутати України у відповідному одномандат-
ному виборчому окрузі), частині третій статті 29 Закону 
(політичні партії, депутатські фракції яких зареєстрова-
ні в Апараті Верховної Ради України поточного скли-
кання, політичні партії – суб’єкти виборчого процесу, 
Міністерство закордонних справ України), представни-
ки яких увійшли до складу відповідних виборчих комі-
сій при їх утворенні. 

Відповідні подання вносяться за формою, встановле-
ною постановою Центральної виборчої комісії від 26 бе-
резня 2013 року № 56 «Про форми подань щодо кан-
дидатур до складу окружних та дільничних виборчих 
комісій з виборів народних депутатів України».

2.4. До подання додаються заяви осіб (до складу 
окружної виборчої комісії – написані власноручно), за-
пропонованих до складу виборчої комісії, про згоду на 
участь у роботі комісії від відповідного суб’єкта подання.

2.5. Технічні описки та неточності, допущені у подан-
ні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. 
Про виявлення таких описок і неточностей виборча ко-
місія невідкладно повідомляє відповідного суб’єкта по-
дання. Зазначені описки та неточності можуть бути ви-
правлені шляхом внесення уточненого подання стосовно 
відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після 
дня отримання вказаного повідомлення, а щодо подан-
ня, внесеного напередодні дня голосування, – не пізніше 
останнього дня перед днем голосування. Якщо уточнене 
подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидату-
ри відхиляються.

2.6. У разі дострокового припинення повноважень 
членів виборчої комісії з підстав, передбачених підпунк-
тами 4, 5 пункту 1.4 цього Роз’яснення, або у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень усього складу 
виборчої комісії їх кандидатури не можуть бути повтор-
но включені до складу цієї комісії. Подання в частині та-
ких кандидатур підлягає відхиленню.

3. Порядок заміни члена виборчої комісії 
у зв’язку з внесенням відповідного 

подання про його заміну

3.1. У разі внесення до відповідної виборчої комісії 
вищого рівня подання про заміну члена виборчої ко-
місії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії, така 
виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня вне-
сення відповідного подання про заміну члена комісії, 
але не пізніш останнього дня перед днем голосування, 
одночасно з достроковим припиненням його повно-

важень включає до складу відповідної виборчої ко-
місії іншу кандидатуру, внесену на заміну тим самим 
суб’єктом подання.

У разі дострокового припинення повноважень члена 
комісії, призначеного на посаду голови, заступника го-
лови чи секретаря комісії, інша кандидатура, внесена на 
його заміну, включається до складу комісії з одночасним 
призначенням на відповідну керівну посаду. 

3.2. Подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 
було включено до складу виборчої комісії, може вноси-
тися у будь-який час після затвердження складу комісії. 

Подання вносяться за встановленими Центральною 
виборчою комісією формами (додатки 2–11).

3.3. До подання додається заява особи (до складу 
окружної виборчої комісії – написана власноручно), за-
пропонованої до складу виборчої комісії, про згоду на 
участь у її роботі від відповідного суб’єкта подання. 

3.4. Технічні описки та неточності, допущені у подан-
ні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. 
Про виявлення таких описок і неточностей виборча ко-
місія невідкладно повідомляє відповідного суб’єкта по-
дання. Зазначені описки та неточності можуть бути ви-
правлені шляхом внесення уточненого подання стосовно 
відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після 
дня отримання вказаного повідомлення, а щодо подан-
ня, внесеного напередодні дня голосування, – не пізніше 
останнього дня перед днем голосування. Якщо уточнене 
подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидату-
ри відхиляються.

4. Порядок дострокового припинення 
повноважень голови, заступника голови та 

секретаря виборчої комісії

4.1. У разі подання особою, яка є відповідно головою, 
заступником голови, секретарем виборчої комісії, осо-
бистої заяви про складення повноважень члена виборчої 
комісії, така особа продовжує виконувати свої обов’язки 
до моменту прийняття рішення про дострокове припи-
нення її повноважень виборчою комісією, що утворила 
відповідну виборчу комісію.

У разі подання особою, яка є головою, заступником 
голови, секретарем виборчої комісії, власноручно напи-
саної заяви про складення своїх повноважень відповідно 
голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії 
без припинення членства в комісії, така особа продов-
жує виконувати свої обов’язки до моменту прийняття 
відповідною виборчою комісією, що утворила цю вибор-
чу комісію, рішення про її заміну та призначення в уста-
новленому порядку нового голови, заступника голови, 
секретаря виборчої комісії. 

4.2. У разі якщо голова, заступник голови або секре-
тар виборчої комісії систематично не виконує покладе-
ні на нього обов’язки, відповідна виборча комісія може 
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звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з моти-
вованим поданням про його заміну, якщо за це прого-
лосували не менше двох третин членів складу комісії. 
Подання вноситься за підписом голови,  заступника го-
лови виборчої комісії або головуючого на відповідному 
засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою цієї 
комісії. До подання додаються не менш як два рішення 
виборчої комісії про невиконання головою, заступником 
голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього 
обов’язків, а також витяг з протоколу засідання вибор-
чої комісії, на якому розглядалося питання про внесення 
такого подання.

4.3. Заява чи подання підлягають обов’язковому 
розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну 
виборчу комісію, не пізніш як на третій день з дня над-
ходження такої заяви або подання, але не пізніш остан-
нього дня перед днем голосування. 

Рішення про заміну голови, заступника голови, секре-
таря виборчої комісії не тягне за собою припинення повно-
важень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

На посаду голови, заступника голови, секретаря ви-
борчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня 
призначає іншу особу зі складу цієї виборчої комісії. 
При цьому повинні бути додержані вимоги Закону щодо 
призначення голови, заступника голови та секретаря від 
різних суб’єктів подання.

4.4. Особа, включена до складу окружної чи дільнич-
ної виборчої комісії звичайної та/або спеціальної вибор-
чої дільниці за поданням голови виборчої комісії вищого 
рівня, а до складу дільничної виборчої комісії закордонної 
виборчої дільниці – за поданням Міністерства закордон-
них справ України, не може бути призначена на керівну 
посаду у виборчій комісії, крім випадків відсутності кан-
дидатур на таку посаду від інших суб’єктів подання.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 18 квітня 2013 року № 82

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення 
однакового застосування Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України» (далі – Закон) щодо 
особливостей надання кандидатам у народні депутати 
України, зареєстрованим в одномандатному виборчому 
окрузі (далі відповідно –  кандидати у депутати, одно-
мандатний округ), ефірного часу на радіо та телебачен-
ні для проведення передвиборної агітації за рахунок і 
в межах коштів Державного бюджету України, виділе-
них на підготовку і проведення повторних та проміж-
них виборів народного депутата України  (далі – ви-
бори депутата).

1. Загальні положення

1.1. Ефірний час для проведення передвиборної 
агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюд-
жету України, виділених на підготовку та проведення 
виборів депутата, надається кандидатам у депутати в 
електронних (аудіовізуальних) засобах масової інфор-
мації регіональними телерадіоорганізаціями держав-
ної чи комунальної форми власності, що здійснюють 
трансляцію телерадіопрограм у межах відповідного 
одномандатного округу на регіональних теле-, радіо-
каналах мовлення між дев’ятнадцятою і двадцять дру-
гою годинами.

1.2. Регіональні телерадіоорганізації державної та ко-
мунальної форми власності, територія трансляції теле-, 
ра діо програм яких поширюється на межі відповідного 
одномандатного округу, не пізніш як на наступний день 
після опублікування рішення Центральної виборчої ко-
місії про призначення повторних чи проміжних виборів 
депутата зобов’язані встановити розцінки вартості од-
нієї хвилини (секунди) ефірного часу та не пізніш як на 
другий день після опублікування відповідного рішення 
Центральної виборчої комісії опублікувати зазначені 
розцінки у регіональних (місцевих) друкованих засобах 
масової інформації.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу для прове-
дення передвиборної агітації можуть розраховуватись 
окремо для робочих днів і окремо для вихідних та свят-
кових днів, а також окремо для різних за кількістю по-
тенційної аудиторії періодів ефірного часу. 

Розміри розцінок вартості одиниці ефірного часу не 
можуть перевищувати розміру середньоарифметичного 
значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розпов-
сюдження якої має на меті отримання прибутку) за пер-
ші три квартали року, що передує року проведення ви-
борів депутата. 

Регіональні телерадіоорганізації державної та кому-
нальної форми власності, які зареєстровані після 1 берез-

ПОРЯДОК 
надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному 

виборчому окрузі, ефірного часу на радіо та телебаченні для проведення передвиборної 
агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються 

на підготовку і проведення повторних та проміжних виборів народного депутата України



73ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії №3 (27) 2013 р.

З офіційних джерел

ня року, що передує року проведення виборів депутата, 
встановлюють розцінки вартості одиниці ефірного часу 
на підставі даних за весь період їх діяльності. Розміри 
розцінок таких засобів масової інформації не можуть 
перевищувати розмірів розцінок Національної телеком-
панії України, Національної радіокомпанії України та 
змінюватися протягом виборчого процесу.

1.3. Черговість надання ефірного часу на радіо та 
телебаченні кандидатам у депутати за рахунок і в меж-
ах коштів Державного бюджету України, виділених 
на підготовку та проведення виборів депутата, визна-
чається за результатами жеребкувань, що проводять-
ся Центральною виборчою комісією не пізніш як за 
п’ятнадцять днів до дня виборів депутата.

1.4. Результати відповідних жеребкувань та складе-
ні за їх підсумками розклади надання ефірного часу із 
зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіо-
програм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір опри-
люднюються Центральною виборчою комісією в ре-
гіональному (місцевому) друкованому засобі масової 
інформації державної чи комунальної форми власності 
у триденний строк з дня їх затвердження.

1.5. Регіональні телерадіоорганізації державної чи 
комунальної форми власності, з якими укладено угоди 
на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, 
не пізніш як за двадцять днів до дня виборів депутата 
складають та надсилають до Центральної виборчої ко-
місії на паперовому носії та в електронному вигляді по-
передній розклад ефірного часу трансляції агітаційних 
теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх 
в ефір (без зазначення конкретних учасників).

1.6. Передвиборна агітація за рахунок і в межах коштів 
Державного бюджету України, виділених на підготовку 
та проведення виборів депутата, здійснюється з дотри-
манням принципу рівних умов, що забезпечуються шля-
хом надання кандидатам у депутати рівноцінного ефірно-
го часу в електронних (аудіовізуальних) засобах масової 
інформації.

2. Порядок надання ефірного часу 
кандидатам у депутати

2.1. Ефірний час для проведення передвиборної 
агітації надається кандидату у депутати у блоці перед-
виборних програм обсягом не менше 20 хвилин – на 
регіональному телеканалі та не менше 20 хвилин – на 
регіональному радіоканалі, трансляція яких здійснюєть-
ся на територію відповідного одномандатного округу.

2.2. Протягом 20 хвилин до і після теле-, радіотран-
сляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми 
кандидата у депутати забороняється в будь-якій формі 
коментувати чи оцінювати її зміст, давати будь-яку ін-
формацію щодо цього кандидата у депутати.

2.3. Ефірний час, що надається кандидату у депутати, 
може використовуватися як для його виступу в прямо-
му ефірі, так і для розповсюдження попередньо записа-

ної на відповідному носії інформації передвиборної агі-
таційної теле-, радіопрограми. 

Запис теле-, радіопрограм здійснюється відповідно 
до вимог щодо аудіо-, відеозапису передач, установле-
них телерадіоорганізацією, на носіях інформації, що ви-
користовує така телерадіоорганізація.

2.4. Запис передвиборної агітаційної теле-, радіопро-
грами (оригінал та дві копії) подається телерадіоорга-
нізації особисто кандидатом у депутати або довіреною 
особою кандидата у депутати (далі – довірена особа) не 
пізніше ніж за три дні до виходу програми в ефір.

У разі неподання кандидатом у депутати чи довіре-
ною особою запису передвиборної агітаційної теле-, ра-
діопрограми в установлений строк кандидат у депутати 
вважається таким, що бажає використати ефірний час 
для виступу в прямому ефірі.

2.5. Працівники регіональної телерадіоорганізації у 
присутності кандидата у депутати або довіреної особи 
переглядають чи прослуховують запис передвиборної 
агітаційної теле-, радіопрограми кандидата у депутати з 
метою виявлення відповідності такого аудіо-, відеозапи-
су вимогам, установленим телерадіоорганізацією.

2.6. У разі невідповідності запису передвиборної 
агітаційної теле-, радіопрограми встановленим вимо-
гам складається акт у двох примірниках, кожен з яких 
підписується представником регіональної телерадіо-
організації та відповідно кандидатом у депутати або 
довіреною особою. У такому разі кандидат у депутати 
може використати ефірний час для виступу в прямому 
ефірі або усунути недоліки запису, подавши не пізніше 
ніж за 24 години до запланованого виходу в ефір новий 
запис передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми.

2.7. Якщо кандидат у депутати не подав за 24 години 
до запланованого виходу програми в ефір нового запису, 
що відповідає вимогам, установленим телерадіооргані-
зацією, відповідна телерадіоорганізація вважає кандида-
та у депутати таким, що бажає використати цей ефірний 
час для виступу в прямому ефірі.

2.8. Після перегляду чи прослуховування запису пе-
редвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата 
у депутати оригінал та дві копії цього запису на носіях 
інформації пломбуються і підписуються відповідними 
особами, зазначеними у пункті 2.5 цього Порядку.

Подані до телерадіоорганізації оригінал та дві копії 
запису передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми 
кандидата у депутати в опломбованому вигляді зберіга-
ються телерадіоорганізацією до часу виходу програми в 
ефір. На вимогу кандидата у депутати копія такого за-
пису передається їм невідкладно.

2.9. У разі якщо кандидат у депутати, який виявив ба-
жання використати ефірний час для виступу в прямому 
ефірі, не з’явився у визначений жеребкуванням час до 
телерадіоорганізації для виступу в прямому ефірі, те-
лерадіоорганізація може використовувати цей ефірний 
час на власний розсуд, однак зобов’язана безкоштовно 
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інформувати телеглядачів (радіослухачів) про відмову 
кандидата у депутати від виступу. 

Таке інформування здійснюється телерадіоорганіза-
цією протягом часу, що відводився на передвиборну агі-
тацію кандидату у депутати, тричі (через рівні проміжки 
часу) шляхом:

– розміщення у нижній частині екрану текстового 
повідомлення такого змісту для телеканалів: 

«Вибачте, кандидат у народні депутати України 
(прізвище, ім’я, по батькові) не з’явився до студії для ви-
ступу перед виборцями», яке повинно займати не менше 
15 відсотків площі екрану і бути контрастним за кольо-
ром до фону та сприйнятним для глядача;

– розповсюдження повідомлення такого змісту для 
радіоканалів:

«Вибачте, кандидат у народні депутати України 
(прізвище, ім’я, по батькові) не з’явився до студії для 
виступу перед виборцями».

У таких випадках вважається, що кандидат у депута-
ти реалізував право на використання ефірного часу для 
проведення передвиборної агітації.

2.10. Аудіо-, відеозаписи всіх передач, які містять 
передвиборну агітацію за рахунок і в межах коштів 
Державного бюджету України, виділених на підготов-
ку та проведення виборів депутата, зберігаються від-
повідною телерадіоорганізацією до закінчення трид-
цятиденного строку з дня офіційного оприлюднення 
результатів виборів.

2.11. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що 
містять заклики до ліквідації незалежності України, змі-
ни конституційного ладу насильницьким шляхом, пору-
шення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підриву її безпеки, незаконного захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання 
міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожне-
чі, посягання на права і свободи людини, здоров’я насе-
лення, забороняється та тягне за собою відповідальність 
згідно із законодавством України.

Засіб масової інформації може відмовити у наданні 
ефірного часу кандидату у депутати в разі, якщо надані 
для поширення матеріали не відповідають вимогам час-
тин п’ятої статті 74 Закону.

2.12. Про всі випадки поширення в прямому ефірі агі-
таційних теле-, радіопрограм кандидатом у депутати, що 
містять заклики до ліквідації незалежності України, змі-

ни конституційного ладу насильницьким шляхом, пору-
шення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підриву її безпеки, незаконного захоплення державної 
влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання 
на права і свободи людини, здоров’я населення, теле-
радіоорганізація зобов’язана невідкладно повідомити 
відповідні правоохоронні органи, надавши копію такого 
запису передвиборної теле-, радіопрограми кандидата 
у депутати, що був здійснений телерадіоорганізацією в 
прямому ефірі.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії 
або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідом-
лення щодо порушень, зазначених у пункті 2.11 цього 
Порядку, відповідна виборча комісія невідкладно звер-
тається до відповідних правоохоронних органів для пе-
ревірки і реагування згідно із законодавством України. 
Про результати перевірки та вжиті заходи правоохорон-
ні органи повідомляють відповідну виборчу комісію у 
триденний строк з дня надходження заяви або іншого 
повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчи-
нення злочину чи адміністративного правопорушення.

3. Заключні положення

3.1. Телерадіоорганізації за письмовими запи-
тами Центральної виборчої комісії, Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення 
зобов’язані невідкладно надавати всю інформацію про 
виділення ефірного часу кандидатам у депутати для про-
ведення передвиборної агітації, а також копії передач у 
запису на плівці та інших носіях інформації.

3.2. Оплата наданого кандидатам у депутати ефірно-
го часу здійснюється Центральною виборчою комісією 
згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів 
Державного бюджету України, що виділяються на під-
готовку та проведення виборів депутата, та за угодами, 
укладеними відповідно між Центральною виборчою ко-
місією і регіональними телерадіоорганізаціями держав-
ної чи комунальної форми власності.

3.3. Усі спори, що виникають у зв’язку з наданням 
ефірного часу для проведення передвиборної агітації за 
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, 
виділених на підготовку та проведення виборів депута-
та, вирішуються в установленому законом порядку.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 25 квітня 2013 року № 88

Цей Порядок розроблено на виконання вимог час-
тини п’ятої статті 28, частини дев’ятої статті 29 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» 
(далі – Закон) та з метою визначення процедури про-
ведення жеребкування щодо включення кандидатур до 
складу дільничних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України (далі – дільнична виборча комісія).

1. Дільнична виборча комісія звичайної, спеціальної 
виборчої дільниці у складі голови, заступника голови, 
секретаря та інших членів комісії утворюється відпо-
відною окружною виборчою комісією з виборів народ-
них депутатів України (далі – окружна виборча комі-
сія), а дільнична виборча комісія закордонної виборчої 
дільниці – Центральною виборчою комісією при про-
веденні:

чергових виборів народних депутатів України – не 
пізніш як за тридцять один день до дня голосування;

повторних, проміжних, позачергових виборів на-
родних депутатів України – не пізніш як за п’ятнадцять 
днів до дня голосування.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць – 10–18 осіб;
2) для середніх дільниць – 14–20 осіб;
3) для великих дільниць – 18–24 особи.
3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не 

перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія 
може утворюватися у складі голови, секретаря та двох–
чотирьох членів комісії. 

4. Суб’єктами подання кандидатур до складу діль-
ничних виборчих комісій звичайних та спеціальних ви-
борчих дільниць (далі – суб’єкт подання) є:

1) політична партія, депутатська фракція якої зареє-
стрована в Апараті Верховної Ради України поточного 
скликання;

2) політичні партії – суб’єкти виборчого процесу;
3) кандидати у депутати у відповідному одноман-

датному виборчому окрузі.
5. Право подання кандидатур до складу дільничних 

виборчих комісій закордонних виборчих дільниць ма-
ють суб’єкти подання, зазначені у підпунктах 1, 2 пунк-
ту 4 цього Порядку, а також Міністерство закордонних 
справ України.

6. За наявності відповідного подання та за умови 
його відповідності вимогам Закону до складу дільнич-
ної виборчої комісії звичайної, спеціальної виборчої 
дільниці (за винятком випадків, коли спеціальна ви-

борча дільниця утворена на судні, яке в день голосу-
вання перебуває у плаванні під Державним Прапором 
України, на полярній станції України) включаються:

по одній кандидатурі від суб’єктів подання, за-
значених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, – 
обов’язково;

не більше ніж по одній кандидатурі від суб’єктів 
подання, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 4 цього 
Порядку, – шляхом жеребкування, що проводиться 
окружною виборчою комісією на її засіданні не пізніш 
як на третій день після закінчення строку внесення від-
повідних подань на чергових виборах народних депу-
татів України, а при проведенні повторних, проміжних, 
позачергових виборів народних депутатів України – не 
пізніш як на другий день після закінчення строку вне-
сення відповідних подань.

7. За наявності відповідного подання та за умови 
його відповідності вимогам Закону до складу дільнич-
ної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці 
включаються:

по одній кандидатурі від суб’єктів подання, за-
значених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, – 
обов’язково;

не більше ніж по одній кандидатурі від суб’єктів 
подання, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього 
Порядку, – шляхом жеребкування, що проводиться 
Центральною виборчою комісією на її засіданні не піз-
ніш як на третій день після закінчення строку внесення 
відповідних подань;

кандидатури, внесені Міністерством закордонних 
справ України, у кількості, щоб склад утвореної ви-
борчої комісії відповідав вимогам пунктів 2 та 3 цього 
Порядку.

8. Кількість місць, на які включаються кандидату-
ри шляхом жеребкування (далі – вакантні місця), ви-
значається окремо для кожної дільничної виборчої 
комісії знаходженням різниці між максимально мож-
ливою кількістю членів цієї комісії, зазначеною у пунк-
тах 2 та 3 цього Порядку, та кількістю кандидатур, що 
обов’язково включаються до складу цієї комісії.

9. Жеребкування проводиться у разі, якщо кількість 
внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону 
і можуть включатися до складу відповідної дільничної 
виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж 
кількість вакантних місць у складі цієї комісії, щодо за-
повнення яких проводиться жеребкування.

ПОРЯДОК 
проведення жеребкування щодо включення кандидатур 

до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
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10. Жеребкування не проводиться у разі, якщо кіль-
кість кандидатур, які запропоновані до складу відповід-
ної дільничної виборчої комісії, відповідають вимогам 
Закону та можуть бути включені до її складу шляхом 
жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість 
вакантних місць у складі цієї виборчої комісії.

11. Для проведення жеребкування окремо для кож-
ної дільничної виборчої комісії складається у вигляді 
таблиці список кандидатур, які відповідають вимогам 
Закону та можуть бути включені до її складу шляхом 
жеребкування. До такого списку в алфавітному порядку 
включаються кандидатури із зазначенням порядково-
го номера кожної з них, їх прізвищ, власних імен (усіх 
власних імен), по батькові (за наявності), суб’єкта їх по-
дання (для політичної партії – її повна назва, для канди-
дата у депутати у відповідному одномандатному вибор-
чому окрузі – прізвище, власне ім’я (усі власні імена), 
по батькові (за наявності). У разі коли дві або більше 
кандидатури мають однакові прізвища, власні імена (усі 
власні імена), по батькові (за наявності), такі кандидату-
ри включаються до списку в порядку зростання дати їх 
народження. Список також містить графу для фіксації 
результатів жеребкування шляхом проставлення проти 
кандидатур, які включаються до складу комісії за ре-
зультатами жеребкування, відповідної відмітки. 

12. Жеребкування проводиться на засіданні вибор-
чої комісії.

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, 
скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провес-
ти жеребкування (далі – пристрій), з використанням 
однакових за розміром та кольором аркушів паперу, 
карток, кульок тощо (далі – жеребки), з нанесенням на 
кожному жеребку одного з порядкових номерів згід-
но зі списком кандидатур, які відповідають вимогам 
Закону та можуть бути включені до складу комісії шля-
хом жеребкування. 

Кількість жеребків повинна дорівнювати найбіль-
шій кількості кандидатур, запропонованих для вклю-
чення до складу цих дільничних виборчих комісій. 

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у 
спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до 
моменту діставання з пристрою, жеребкування прово-
диться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу. 

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає 
можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діс-
тавання з пристрою, жеребкування проводиться за до-
помогою пристрою з непрозорого матеріалу. 

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозо-
рий) та жеребків для проведення жеребкування визна-
чаються виборчою комісією до початку її засідання, на 
якому відбувається жеребкування.

13. Окружною виборчою комісією до проведення 
процедури жеребкування визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребку-
вання;

член комісії або особа з числа спеціалістів, експер-
тів та технічних працівників для діставання жеребків 
із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на 
засіданні комісії нанесеного на кожному жеребку по-
рядкового номера;

особа з числа спеціалістів, експертів та технічних 
працівників для виконання технічної роботи (вкидан-
ня жеребків у пристрій, його обертання, розкриття кон-
вертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів же-
ребкування.

14. Перед початком жеребкування головуючий на 
засіданні виборчої комісії (чи за його дорученням – ін-
ший член комісії) оголошує: максимальний граничний 
склад кожної дільничної виборчої комісії, у якому вона 
буде утворена, кількість кандидатур, які включаються 
до складу дільничної виборчої комісії обов’язково, та 
кількість кандидатур, які за результатами розгляду по-
дань можуть бути включені до складу дільничної ви-
борчої комісії шляхом жеребкування. 

Жеребки поміщаються визначеною окружною 
виборчою комісією особою з числа спеціалістів, 
експертів, технічних працівників (за дорученням 
головуючого на засіданні Центральної виборчої комі-
сії – працівником її Секретаріату) в пристрій для же-
ребкування та перемішуються. При цьому кандидати 
у народні депутати України та уповноважені особи 
політичних партій перед поміщенням жеребків у при-
стрій можуть їх оглянути.

За дорученням головуючого на засіданні вибор-
чої комісії член цієї комісії або особа з числа спеціа-
лістів, експертів, технічних працівників (працівник 
Секретаріату Центральної виборчої комісії) дістає з 
пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок за-
пакований, демонструючи та оголошуючи нанесений 
на ньому номер. 

Після діставання із барабана останнього жереб-
ка всі номери оголошуються та заносяться членом 
окружної виборчої комісії (працівником Секретаріату 
Центральної виборчої комісії) до відповідної відомості 
у порядку визначеної жеребкуванням черговості. 

15. Згідно із встановленою жеребкуванням черговіс-
тю визначається послідовність включення кандидатур 
до складу дільничних виборчих комісій. 

Особи, що внесені до списків кандидатур до скла-
ду дільничних виборчих комісій під номерами, зазна-
ченими у відомості, підлягають включенню до складу 
дільничних виборчих комісій у черговості, визначеній 
жеребкуванням. 

Для цього два визначені для опрацювання резуль-
татів жеребкування члени окружної виборчої комісії 
(працівники Секретаріату Центральної виборчої комі-
сії) послідовно щодо кожної дільничної виборчої ко-
місії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, 
встановлюють у списку кандидатур до складу відпо-
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відної дільничної виборчої комісії наявність кандида-
тури за відповідним номером і у графі для фіксації ре-
зультатів жеребкування проти зазначеної кандидатури 
роблять відповідну відмітку. Процедура визначення 
кандидатур, які включаються до складу дільничних ви-
борчих комісій, може здійснюватися з використанням 
інформаційно-аналітичної системи «Вибори народних 
депутатів України» Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи «Вибори».

Після заповнення усіх вакантних місць у складі 
відповідної дільничної комісії список передається го-
ловуючому на засіданні виборчої комісії, який оголо-
шує прізвища осіб, які включаються до складу комісії 
за результатами жеребкування, зазначаючи суб’єктів їх 
подання.

Під час оголошення головуючим списку кандидатур, 
які включаються до складу однієї дільничної виборчої 
комісії, процедура опрацювання результатів жеребку-
вання членами окружної виборчої комісії (працівни-
ками Секретаріату Центральної виборчої комісії) про-
довжується щодо наступних комісій.

Зазначена процедура повторюється щодо інших 
дільничних виборчих комісій у порядку зростання їх 
номерів.

16. Жеребкування щодо включення кандидатур до 
складу дільничних виборчих комісій  завершується 
після заповнення вакантних місць у всіх дільничних 
виборчих комісіях.

17. Результати жеребкування заносяться до прото-
колу засідання відповідної виборчої комісії. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 14 травня 2013 року № 89

Цей Порядок визначає процедуру проведення 
Центральною виборчою комісією жеребкування щодо 
черговості надання кандидатам у народні депутати 
України, зареєстрованим в одномандатних виборчих 
округах, (далі відповідно – кандидати у депутати, од-
номандатний округ), ефірного часу регіональними те-
лерадіоорганізаціями державної та комунальної форм 
власності для проведення передвиборної агітації на те-
лебаченні і радіо, а також черговості друкування перед-
виборних програм кандидатів у депутати у регіональ-
них (місцевих) друкованих засобах масової інформації 
державної та комунальної форм власності за рахунок і в 
межах коштів Державного бюджету України, виділених 
на підготовку і проведення чергових, повторних та про-
міжних виборів народних депутатів України.

1. Центральна виборча комісія проводить жеребку-
вання щодо:

1) черговості надання кандидатам у депутати ефір-
ного часу на регіональних телеканалах для проведення 
передвиборної агітації;

2) черговості надання кандидатам у депутати ефір-
ного часу на регіональних радіоканалах для проведення 
передвиборної агітації;

3) черговості друкування передвиборних програм 
кандидатів у депутати у регіональних (місцевих) друко-
ваних засобах масової інформації.

2. Для проведення жеребкування складаються спис-

ки кандидатів у депутати по кожному одномандатному 
округу в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, 
власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наяв-
ності) та порядкових номерів кожного з них (далі – спи-
сок). У разі коли два або більше кандидатів у депутати 
мають однакові прізвища, власні імена (усі власні іме-
на), по батькові (за наявності), такі кандидати у депута-
ти включаються до списку в порядку зростання дати їх 
народження.

3. По кожному з одномандатних округів складаються 
відомості про:

надання кандидатам у депутати ефірного часу на ре-
гіональних телеканалах для проведення передвиборної 
агітації (на основі поданих регіональною телеорганіза-
цією попереднього розкладу ефірного часу трансляції 
передвиборних агітаційних телепрограм із зазначенням 
дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних 
учасників передач);

надання кандидатам у депутати ефірного часу на ре-
гіональних радіоканалах для проведення передвиборної 
агітації (на основі поданого регіональною радіооргані-
зацією попереднього розкладу ефірного часу трансляції 
передвиборних агітаційних радіопрограм із зазначенням 
дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних 
учасників передач);

друкування передвиборних програм кандидатів у де-
путати в регіональних (місцевих) друкованих засобах 

ПОРЯДОК 
проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України 

ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету 
України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України
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масової інформації (із зазначенням поданих редакціями 
регіональних (місцевих) друкованих засобів масової ін-
формації конкретних дат виходу у світ номерів відповід-
них видань із передвиборними програмами кандидатів у 
депутати та місця розташування цих програм у кожному 
номері видання (номери шпальт).

4. Жеребкування проводиться на засіданні Централь-
ної виборчої комісії за участю кандидатів у депутати чи 
довірених осіб кандидатів у депутати:

не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів – у 
разі проведення чергових виборів народних депутатів 
України;

не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів – у 
разі проведення повторних або проміжних виборів на-
родних депутатів України.

5. Центральна виборча комісія повідомляє канди-
датів у депутати про дату, час та місце проведення же-
ребкування шляхом оприлюднення такої інформації на 
своєму офіційному веб-сайті.

6. Жеребкування проводиться за допомогою виготов-
леного з прозорого матеріалу барабана, що обертається, 
однакових за розміром і кольором карток, на кожній із 
яких з одного боку проставляється порядковий номер, 
що відповідає номеру, зазначеному в списку (далі – же-
ребки), та однакових за розміром і кольором конвертів, 
у які вкладаються такі жеребки. 

Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати 
найбільшій кількості кандидатів у депутати з числа за-
реєстрованих в одномандатних округах.

7. Жеребкування щодо черговості виходу в ефір пе-
редвиборних агітаційних телепрограм кандидатів у де-
путати на регіональних телеканалах проводиться у такій 
послідовності:

1) конверти із жеребками поміщаються в барабан та 
перемішуються; 

2) після перемішування конвертів із жеребками за 
дорученням головуючого на засіданні Центральної ви-

борчої комісії працівник Секретаріату Комісії почергово 
дістає з барабана конверт із жеребком, розкриває його, 
оголошує та демонструє номер, зазначений на жеребку.

У порядку визначених номерів до відомостей про 
надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіо-
нальних телеканалах для проведення передвиборної агі-
тації щодо кожного з одномандатних округів вноситься 
прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати, вклю-
ченого до списку під номером, який відповідає номеру, 
зазначеному на жеребку.

У разі якщо номера, зазначеного на жеребку, немає у 
списку з порядковими номерами кандидатів у депутати, 
цей номер під час визначення черговості надання ефір-
ного часу кандидатам у депутати у відповідному окрузі 
не використовується;

3) після діставання з барабана останнього конверта 
із жеребком та його розкриття процедура жеребкування 
щодо черговості виходу в ефір передвиборних агітацій-
них телепрограм кандидатів у депутати на регіональних 
телеканалах вважається завершеною.

8. Жеребкування щодо черговості виходу в ефір пе-
редвиборних агітаційних радіопрограм кандидатів у де-
путати на регіональних радіоканалах, друкування перед-
виборних програм кандидатів у депутати у регіональних 
(місцевих) друкованих засобах масової інформації дер-
жавної чи комунальної форми власності здійснюється за 
процедурою, передбаченою пунктом 7 цього Порядку.

При цьому результати таких жеребкувань вносяться 
відповідно до відомості про надання кандидатам у де-
путати ефірного часу на регіональних радіоканалах для 
проведення передвиборної агітації та відомості про дру-
кування передвиборних програм кандидатів у депутати 
у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової 
інформації щодо кожного з одномандатних округів.

9. Відомості про хід та результати жеребкування вно-
сяться до протоколу засідання Центральної виборчої 
комісії.
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Під час підготовки та проведення повторних виборів 
народних депутатів України 15 грудня 2013 року в одно-
мандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223:

1) подання кандидатур до складу окружних виборчих 
комісій політичними партіями, депутатські фракції яких 
зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточно-
го скликання, та політичними партіями – суб’єктами ви-
борчого процесу вносяться до Центральної виборчої комі-
сії за формами, затвердженими постановою Центральної 
виборчої комісії від 26 березня 2013 року № 56 «Про фор-
ми подань щодо кандидатур до складу окружних та діль-
ничних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України» (додатки 1, 2 до вказаної постанови).

Подання про заміну члена окружної виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 
включено до складу виборчої комісії, вносяться за фор-
мами, затвердженими постановою Центральної виборчої 
комісії від 18 квітня 2013 року № 81 «Про Роз’яснення 
щодо порядку внесення змін до складу окружних та 
дільничних виборчих комісій з виборів народних депу-
татів України» (додатки 2, 3 до вказаної постанови).

При цьому графа «Відомості щодо проходження на-
вчання для роботи на керівних посадах у складі окруж-
ної виборчої комісії» у відповідних поданнях не запов-
нюється;

2) інформаційні плакати кандидатів у народні депу-
тати України, зареєстрованих в одномандатному вибор-
чому окрузі, виготовляються окружною виборчою комі-
сією відповідно до вимог частини другої статті 69 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» та 
підпункту 15 пункту 3 розділу I Закону України «Про 
повторні вибори народних депутатів України в одноман-
датних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223» за 
формою, розміром та полі гра фіч ним виконанням, вста-
новленими постановою Цент ральної виборчої комісії 
від 25 липня 2012 року № 124 «Про форму, розмір, по-
ліграфічне виконання ін фор маційних плакатів кандида-
тів у народні депутати України, зареєстрованих в одно-
мандатних виборчих округах, порядок їх виготовлення та 
передачі дільничним виборчим комісіям з виборів народ-
них депутатів України та кандидатам у народні депутати 
України», та у порядку, затвердженому вказаною поста-
новою (зі змінами, внесеними постановою Центральної 
виборчої комісії від 11 вересня 2012 року № 854). 

Кандидат у народні депутати України, зареєстрований 

в одномандатному виборчому окрузі, не пізніш як за 23 дні 
до дня виборів (до 21 листопада 2013 року включно) подає 
до відповідної окружної виборчої комісії свою фотографію 
розміром 9 х 13 см на паперовому носії та в електронному 
вигляді, а також у строк, установлений окружною вибор-
чою комісією, але не пізніш як за 20 днів до дня виборів 
(до 24 листопада 2013 року включно), особисто погоджує 
зразок відповідного інформаційного плаката.

Виготовлення інформаційних плакатів забезпечуєть-
ся окружною виборчою комісією не пізніш як за 16 днів 
до дня виборів (до 28 листопада 2013 року включно), 
а передача їх дільничним виборчим комісіям – не пізніш 
як за 14 днів до дня виборів (до 30 листопада 2013 року 
включно);

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та між-
народних організацій мають право отримати копії про-
токолів (не більше однієї копії для кожного офіційного 
спостерігача):

про прийняття окружною виборчою комісією вибор-
чих бюлетенів з виборів народних депутатів України для 
голосування в одномандатному виборчому окрузі;

про передачу дільничним виборчим комісіям вибор-
чих бюлетенів з виборів народних депутатів України для 
голосування в одномандатному виборчому окрузі;

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільни-
ці в одномандатному виборчому окрузі, у тому числі з 
поміткою «Уточнений»;

про повторний підрахунок голосів виборців на ви-
борчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, у 
тому числі з поміткою «Уточнений»;

про підсумки голосування в одномандатному вибор-
чому окрузі, у тому числі з поміткою «Уточнений». 

При цьому відомості про видачу копій протоколів 
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
в одномандатному виборчому окрузі офіційним спо-
стерігачам від іноземних держав та міжнародних орга-
нізацій заносяться до акта про видачу копій протоколу 
дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів ви-
борців на виборчій дільниці, форма якого затверджена 
постановою Центральної виборчої комісії від 17 вересня 
2012 року № 950 «Про форми виборчих документів діль-
ничних та окружних виборчих комісій щодо підрахунку 
голосів виборців на виборчих дільницях та встановлен-
ня підсумків голосування з виборів народних депутатів 
України» (додаток 11 до вказаної постанови). 

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо особливостей застосування виборчого законодавства під час підготовки 

проведення повторних виборів народних депутатів України 15 грудня 2013 року 
в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії

від 3 жовтня 2013 року № 206
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№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

Початок виборчого процесу виборів з 16 жовтня 2013 року 
(за шістдесят днів до дня голосування) 

(пункт 2 розділу І Закону2)

7 Перерахування Центральній виборчій 
комісії коштів на підготовку і прове-
дення виборів 
(підпункт 7 пункту 3 розділу І Закону2)

У дводенний строк 
з дня початку 
виборчого процесу

До 18 жовтня  
включно

Спеціально уповно-
важений центральний 
орган виконавчої 
влади з реалізації 
державної політики у 
сфері казначейського 
обслуговування бюд-
жетних коштів

8 Висування кандидатів у депутати 
(підпункт 6 пункту 3 розділу І Закону2, частина 
четверта статті 107 Закону1)

Розпочинається з 
першого дня виборчого 
процесу і закінчується 
за 40 днів до дня 
голосування

З 16 жовтня 
до 4 листопа-
да включно

Політичні партії 
(далі – партії);
виборці, які виявили 
бажання висунутись 
шляхом самовисування

9 Внесення до Центральної виборчої 
комісії подання щодо кандидатур до 
складу відповідних окружних виборчих 
комісій на паперових носіях та в елек-
тронному вигляді
(частина друга статті 107 Закону1)

Не пізніш як за 
п’ятдесят три дні 
до дня голосування

До 22 жовтня 
включно

Партія, депутатська 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
Верховної Ради України 
поточного скликання;
партія – суб’єкт ви-
борчого процесу

10 Повідомлення відповідного суб’єкта 
подання  кандидатур до складу окруж-
них виборчих комісій про виявлення 
технічних описок і неточностей, допу-
щених у поданні
(частина сьома статті 27 Закону1)

Невідкладно Центральна виборча 
комісія

11 Внесення уточненого подання стосовно 
кандидатур для включення до складу 
окружних виборчих комісій, щодо яких 
було виявлено технічні описки та не-
точності 
(частина сьома статті 27 Закону1) 

Не пізніше наступного 
дня після дня отримання 
повідомлення

Суб’єкт подання від-
повідних кандидатур 
до складу окружних 
виборчих комісій

12 Проведення жеребкування щодо вклю-
чення кандидатур до складу окружних 
виборчих комісій, поданих партіями – 
суб’єктами виборчого процесу
(частина третя статті 27 Закону1)

Не пізніш як на третій 
день після закінчення 
строку внесення подань

До 25 жовтня 
включно

Центральна виборча 
комісія

13 Утворення окружних виборчих комісій
(частина друга статті 107 Закону1)

Не пізніш як за п’ятдесят 
днів до дня голосування

До 25 жовтня 
включно

Центральна виборча 
комісія

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки і проведення повторних виборів 

народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223
15 грудня 2013 року (витяг)



81ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії №3 (27) 2013 р.

З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

14 Оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії 
рішення про утворення окружних ви-
борчих комісій та їх склад 
(частина одинадцята статті 27 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня від дня прийняття 
відповідного рішення 

Центральна виборча 
комісія

15 Оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії 
рішення про зміни у складі  окружної 
виборчої комісії 
(частина одинадцята статті 27 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня від дня прийняття 
рішення про зміни у 
складі  окружної ви-
борчої комісії, однак не 
пізніше останнього дня 
перед днем голосування

Центральна виборча 
комісія

16 Опублікування витягів з рішень 
Центральної виборчої комісії про утво-
рення окружних виборчих комісій та 
про їх склад (про зміни у складі комі-
сій) у відповідних регіональних друко-
ваних засобах масової інформації  
(частина одинадцята статті 27 Закону1)

У семиденний строк від 
дня прийняття рішення, 
однак не пізніше остан-
нього дня перед днем 
голосування

Центральна виборча 
комісія

17 Скликання та проведення першого за-
сідання окружної виборчої комісії 
(частина перша статті 31, 
частина четверта статті 33 Закону1)

Не пізніш як на третій 
день після дня прийнят-
тя рішення про утворен-
ня комісії

Голова окружної ви-
борчої комісії

18 Набуття повноважень окружними ви-
борчими комісіями 
(частина перша статті 31 Закону1)

З моменту складення 
присяги не менш як дво-
ма третинами мінімаль-
ного складу окружної 
виборчої комісії 

19 Подання державному реєстратору за 
місцем розташування окружної вибор-
чої комісії копії відповідного рішення 
Центральної виборчої комісії про 
утворення окружної виборчої комісії 
та заповненої реєстраційної картки 
встановленого зразка для внесення 
запису про включення відомостей про 
окружну виборчу комісію до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців 
(частина третя статті 38 Закону1)

Не пізніш як на четвер-
тий день з дня утворен-
ня окружної виборчої 
комісії

Голова окружної 
виборчої комісії, 
в разі його 
відсутності – 
заступник голови 
особисто

20 Надсилання до Центральної виборчої 
комісії копії рішення окружної вибор-
чої комісії про розгляд скарги 
(частина десята статті 113 Закону1)

Невідкладно після 
прийняття рішення

Окружна виборча 
комісія

21 Оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії рішень 
Центральної виборчої комісії та окруж-
них виборчих комісій про розгляд скарг 
(частина десята статті 113 Закону1)

Не пізніше наступного дня 
після прийняття рішення, 
а у разі прийняття рішення 
напередодні, в день голо-
сування або на наступний 
день  – невідкладно

Центральна виборча 
комісія
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З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

22 Складання єдиного кошторису видатків 
для підготовки і проведення виборів із 
включенням до нього видатків окружної 
виборчої комісії та видатків для потреб 
дільничних виборчих комісій 
(частина шоста статті 46 Закону1)

У десятиденний строк з 
дня утворення окружної 
виборчої комісії

Окружна виборча 
комісія

23 Звернення до Центральної виборчої 
комісії з клопотанням про дозвіл мати 
офіційних спостерігачів під час виборів 
(підпункт 8 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина друга статті 78 Закону1)

Починаючи з першого 
дня виборчого процесу 
та не пізніш як за 50 днів 
до дня голосування

З 16 до
25 жовтня 
включно

Громадська організа-
ція, до статутної ді-
яльності якої належать 
питання виборчого 
процесу та спостере-
ження за ним, зареє-
стрована у встановле-
ному законом порядку

24 Прийняття рішення про надання дозво-
лу громадській організації мати офі-
ційних спостерігачів або про відмову в 
наданні такого дозволу
(частина третя статті 78 Закону1)

Не пізніш як на десятий 
день з дня отримання 
клопотання громадської 
організації про дозвіл мати 
офіційних спостерігачів

Центральна виборча 
комісія

25 Повідомлення громадської організації 
про надання їй дозволу мати офіційних 
спостерігачів або відмову в наданні 
такого дозволу та видача представнику 
громадської організації копії відповід-
ного рішення
(частина третя статті 78 Закону1)

Наступного дня після 
дня прийняття відповід-
ного рішення

Центральна виборча 
комісія

26 Офіційне опублікування в газетах 
«Голос України» та «Урядовий кур’єр» 
переліку громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостері-
гачів на виборах 
(підпункт 9 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина четверта статті 78 Закону1)

Невідкладно після завер-
шення розгляду відпо-
відних звернень громад-
ських організацій

Центральна виборча 
комісія

27 Подання документів до Центральної 
виборчої комісії для реєстрації канди-
датів у депутати
(підпункт 10 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина п’ята статті 107 Закону1)

Розпочинається з першо-
го дня виборчого про-
цесу та закінчується за 
тридцять днів до дня 
голосування

З 16 жовтня 
до 14 листо-
пада 
включно

Партії, кандидати у 
депутати

28 Виправлення помилок і неточностей, 
виявлених у поданих для реєстрації 
документах 
(частина третя статті 60 Закону1)

У дводенний строк з дня 
подання  документів для 
реєстрації кандидата у 
депутати

Партії, кандидати у 
депутати

29 Прийняття рішення про реєстрацію 
кандидата у депутати або про відмову в 
його реєстрації
(частина шоста статті 59 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день з дня прийняття до-
кументів для реєстрації 
кандидата у депутати

Центральна виборча 
комісія

30 Видача посвідчення кандидата у депута-
ти разом з копією рішення про реєстра-
цію кандидата у депутати (у разі реєст-
рації особи кандидатом у депутати)
(частина сьома статті 59 Закону1)

У триденний строк з дня 
прийняття рішення про 
реєстрацію кандидата у 
депутати

Центральна виборча 
комісія



83ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії №3 (27) 2013 р.

З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

31 Оприлюднення в регіональних чи 
місцевих друкованих засобах масової 
інформації повідомлення про реє-
страцію кандидата у депутати разом із 
рішенням про його реєстрацію 
(частина сьома статті 59 Закону1)

У триденний строк з дня 
прийняття рішення про 
реєстрацію кандидата у 
депутати

Центральна виборча 
комісія

32 Видача (направлення) представнику 
партії або кандидату у депутати копії 
рішення про відмову в реєстрації кан-
дидата у депутати 
(частина друга статті 60 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня після прийняття 
рішення про відмову в 
реєстрації кандидата у 
депутати

Центральна виборча 
комісія

33 Перерахування (у разі прийняття 
Центральною виборчою комісією рі-
шення про відмову в реєстрації канди-
дата у депутати, висунутого партією)  
на рахунок партії внесеної грошової 
застави
(абзац перший частини третьої статті 56 Закону1)

У п’ятиденний строк 
після прийняття від-
повідного рішення про 
відмову в реєстрації 
кандидата у депутати

Центральна виборча 
комісія

34 Повернення (у разі прийняття 
Центральною виборчою комісією 
рішення про відмову в реєстрації кан-
дидата у депутати, який балотується 
в порядку самовисування) внесеної 
грошової застави на визначений відпо-
відним кандидатом у депутати рахунок
(абзац другий частини третьої статті 56 Закону1)

У п’ятиденний строк 
після прийняття рі-
шення про відмову в 
реєстрації кандидата у 
депутати, який балоту-
ється в порядку самови-
сування

Центральна виборча 
комісія

35 Відкликання заяви про згоду балотувати-
ся кандидатом у депутати або заяви про 
самовисування кандидатом у депутати
(частина четверта статті 59 Закону1)

До дня реєстрації від-
повідного кандидата у 
депутати

Особа, висунута кан-
дидатом у депутати

36 Письмове повідомлення партії, яка ви-
сунула кандидата в депутати, щодо від-
кликання кандидатом у депутати своєї 
заяви про згоду балотуватися 
(абзац перший частини четвертої статті 59 Закону1)

Не пізніш як наступного 
дня після дня отримання 
заяви 

Центральна виборча 
комісія

37 Закінчення реєстрації кандидатів у 
депутати
(частина п’ята статті 107 Закону1)

Закінчується за двадцять 
п’ять днів до дня голо-
сування

19 листопада 
включно

38 Початок передвиборної агітації 
(частина перша статті 70 Закону1)

З дня, наступного за днем 
прийняття Центральною 
виборчою комісією 
рішення про реєстрацію 
кандидата у депутати

Кандидат у депутати

39 Оприлюднення в газетах «Голос 
України», «Урядовий кур’єр» та на 
офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії переліку кандидатів у 
депутати, зареєстрованих в одноман-
датних виборчих округах 
(частина восьма статті 59 Закону1)

У семиденний строк піс-
ля закінчення реєстрації 
кандидатів у депутати

Центральна виборча 
комісія
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З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

40 Відкриття рахунку виборчого фонду 
кандидата у депутати
(частина перша статті 48 Закону1)

Не пізніш як на десятий 
день з дня реєстрації 
кандидата у депутати

Кандидат у депутати

41 Письмове повідомлення Центральної 
виборчої комісії про відкриття поточ-
ного рахунку виборчого фонду канди-
дата у депутати та його реквізити
(частина шоста статті 48 Закону1)

Не пізніше наступного 
робочого дня після дня 
відкриття поточного ра-
хунку виборчого фонду 
кандидата у депутати

Установа банку, в якій 
відкрито поточний 
рахунок виборчого 
фонду

42 Публікація інформації про відкриття 
поточного рахунку виборчого фонду 
кандидата у депутати та його реквізити 
у регіональних чи місцевих друкованих 
засобах масової інформації 
(частина сьома статті 48 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день після отримання 
повідомлення установи 
банку про відкриття по-
точного рахунку вибор-
чого фонду 

Центральна виборча 
комісія

43 Перерахування до Державного бюдже-
ту України залишків коштів виборчого 
фонду кандидата у депутати у разі ска-
сування рішення про його реєстрацію 
(частина чотирнадцята статті 50 Закону1)

На восьмий день з дня 
оприлюднення рішення 
Центральної виборчої 
комісії про скасування 
рішення про реєстрацію 
кандидата у депутати

Установа банку

44 Реєстрація довірених осіб кандидата 
у депутати та видача їм посвідчення 
(частина четверта статті 76 Закону1)

Протягом трьох днів 
після дня надходження 
подання кандидата у 
депутати

Центральна виборча 
комісія

45 Прийняття рішення про скасування 
реєстрації довіреної особи кандидата 
у депутати
(частина одинадцята статті 76 Закону1)

Не пізніше третього дня 
після надходження від-
повідної заяви кандидата 
у депутати, довіреної 
особи кандидата у депу-
тати, а поданої напере-
додні і в день голосуван-
ня – негайно

Центральна виборча 
комісія

46 Видача або надсилання кандидату у 
депутати копії рішення про скасування 
реєстрації довіреної особи кандидата 
в депутати 
(частина одинадцята статті 76 Закону1)

Невідкладно після 
прий няття рішення про 
скасування реєстрації 
довіреної особи 

Центральна виборча 
комісія

47 Подання до Центральної виборчої комісії 
по одному примірнику кожного друко-
ваного матеріалу передвиборної агітації, 
виготовленого за рахунок коштів вибор-
чого фонду кандидата у депутати
(частина шоста статті 69 Закону1)

Не пізніш як через п’ять 
днів з дня виготовлення 
друкованого матеріалу 
передвиборної агітації

Кандидат у депутати

48 Затвердження форми, кольору і тексту 
виборчого бюлетеня для голосування
(частина десята статті 107 Закону1)

Не пізніш як за двадцять 
чотири дні до дня голо-
сування

До 20 листо-
пада включно

Центральна виборча 
комісія

49 Утворення за поданнями партій, депу-
татські фракції яких зареєстровані в 
Апараті Верховної Ради України

Не пізніш як у день 
затвердження форми 
виборчого бюлетеня

Центральна виборча 
комісія
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Строк 
виконання 
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Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

поточного скликання на початок вибор-
чого процесу, контрольної комісії, що 
здійснює контроль за виготовленням 
виборчих бюлетенів на підприємствах-
виготовлювачах, дотриманням вимог 
щодо знищення друкарських форм, тех-
нічних відходів, поліграфічного браку
(частина четверта статті 81 Закону1)

50 Внесення до відповідної окружної ви-
борчої комісії подань щодо утворення 
спеціальних виборчих дільниць, що 
існують на тимчасовій основі 
(підпункт 11 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина п’ята статті 21 Закону1) 

Не пізніш як за 24 дні до 
дня голосування

До 20 листо-
пада включно

Районні, районні у 
містах державні адмі-
ністрації чи виконавчі 
комітети міських рад 
міст обласного зна-
чення

51 Подання до органу ведення Державного 
реєстру виборців відомостей, передба-
чених статтею 22 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців»
(частина перша статті 39 Закону1, 
частина третя статті 27 Закону України 
«Про Державний реєстр виборців»)

За десять днів до дня 
передачі попередніх 
списків виборців на 
звичайних виборчих 
дільницях

До 22 листо-
пада включно

Керівники органів, 
закладів, установ, за-
значених у статті 22 
Закону України «Про 
Державний реєстр ви-
борців»

52 Надсилання до Центральної виборчої 
комісії попереднього розкладу ефірного 
часу трансляції передвиборних агітацій-
них теле-, радіопрограм із зазначенням 
дати і часу виходу їх в ефір (без зазна-
чення конкретних учасників програм) 
(підпункт 12 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина п’ята статті 72 Закону1)

Не пізніш як за 20 днів 
до дня виборів

До 24 листо-
пада включно

Регіональні телерадіо-
організації державної 
та комунальної форми 
власності, з якими 
укладено угоди на 
розповсюдження ма-
теріалів передвибор-
ної агітації кандидатів 
у депутати за рахунок 
коштів Державного 
бюджету України, що 
виділяються на під-
готовку і проведення 
виборів

53 Надсилання до Центральної виборчої 
комісії конкретних дат виходу у світ 
номерів відповідних видань з перед-
виборними програмами кандидатів у 
депутати із зазначенням місця роз-
ташування цих програм у кожному 
номері видання (номери шпальт)
(підпункт 13 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина друга статті 73 Закону1)

Не пізніш як за 20 днів 
до дня виборів

До 24 листо-
пада включно

Редакції регіональних 
друкованих засобів 
масової інформації 
державної форми 
власності, з якими 
укладено угоди про 
опублікування перед-
виборних програм 
кандидатів у депутати

54 Утворення спеціальних виборчих діль-
ниць, що існують на тимчасовій основі 
(частина перша статті 107 Закону1)

Не пізніш як за 
дев’ятнадцять днів до 
дня голосування

До 25 листо-
пада включно

Окружні виборчі 
комісії

55 Оприлюднення рішення про утворен-
ня спеціальних виборчих дільниць 
на тимчасовій основі із зазначенням 
номерів виборчих дільниць, їх меж чи

Не пізніш як на п’ятий 
день після дня прийнят-
тя рішення 

Окружна 
виборча комісія
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Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

установ (закладів), у яких вони 
утворені, адрес відповідних дільнич-
них виборчих комісій та приміщень 
для голосування у регіональних чи 
місцевих друкованих засобах масової 
інформації або, у разі неможливості, 
оприлюднення в інший спосіб 
(частина друга статті 23 Закону1)

56 Внесення до окружної виборчої комісії 
подання щодо кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій звичай-
них та спеціальних виборчих дільниць 
на паперових носіях та в електронному 
вигляді
(частина третя статті 107 Закону1)

Не пізніш як за сімнад-
цять днів до дня голо-
сування

До 27 листо-
пада включно

Партія, депутатська 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
Верховної Ради України 
поточного скликання;
партія – суб’єкт ви-
борчого процесу; 
кандидат у депутати у 
відповідному одно-
мандатному окрузі або 
його довірена особа

57 Надсилання до окружної виборчої 
комісії технічними засобами зв’язку 
подання щодо кандидатур до складу 
дільничної виборчої комісії спеціальної 
виборчої дільниці, утвореної на поляр-
ній станції України
(підпункт 14 пункту 3 розділу І Закону2,
частина третя статті 107 Закону1)

Не пізніш як за сімнад-
цять днів до дня голо-
сування

До 27 листо-
пада включно

Керівник полярної 
станції України

58 Повідомлення суб’єкта подання кан-
дидатур до складу дільничних вибор-
чих комісій звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць про виявлення у 
поданні технічних описок і неточностей
(частина дев’ята статті 28 Закону1)

Невідкладно Окружна 
виборча комісія

59 Внесення уточненого подання стосовно 
відповідних кандидатур до складу діль-
ничних виборчих комісій звичайних та 
спеціальних виборчих дільниць
(частина дев’ята статті 28 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня після отримання 
повідомлення про вияв-
лення у поданні описок і 
неточностей

Суб’єкт подання від-
повідних кандидатур 
до складу дільничних 
виборчих комісій

60 Забезпечення виготовлення погодже-
них із кандидатами у депутати, зареє-
строваними в одномандатному окрузі, 
інформаційних плакатів із розрахунку 
по дві тисячі примірників на кожного 
кандидата у депутати 
(підпункт 15 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина друга статті 69 Закону1)

Не пізніш як за 16 днів 
до дня виборів

До 28 листо-
пада включно

Окружна 
виборча комісія

61 Визначення черговості надання кандида-
там у депутати, зареєстрованим в одноман-
датному окрузі, ефірного часу на радіо та 
телебаченні за результатами жеребкувань 
(підпункт 16 пункту 3 розділу І Закону2,
частина шоста статті 72 Закону1)

Не пізніш як за 15 днів 
до дня виборів

До 29 листо-
пада включно

Центральна виборча 
комісія за участю 
кандидатів у депутати,  
довірених осіб
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62 Публікація в місцевих друкованих за-
собах масової інформації державної та 
комунальної форми власності резуль-
татів жеребкування щодо черговості 
надання кандидатам у депутати та 
складеного за його підсумком роз-
кладу ефірного часу із зазначенням 
передвиборних агітаційних теле-, 
радіопрограм, конкретної дати і часу 
виходу їх в ефір 
(частина сьома статті 72 Закону1)

У триденний строк з дня 
затвердження результа-
тів жеребкування

Центральна 
виборча комісія

63 Жеребкування щодо черговості друку-
вання передвиборних програм кан-
дидатів у депутати у засобах масової 
інформації
(підпункт 17 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина третя статті 73 Закону1)

Не пізніш як за 15 днів 
до дня виборів

До 29 листо-
пада включно

Центральна виборча 
комісія за участю 
кандидатів у депутати, 
їх довірених осіб

64 Оприлюднення у регіональних 
(місцевих) друкованих засобах ма-
сової інформації державної чи кому-
нальної форми власності результатів 
жеребкування щодо черговості друку-
вання передвиборних програм канди-
датів у депутати 
(частина четверта статті 73 Закону1)

У триденний строк 
після дня затвердження 
Центральною виборчою 
комісією результатів 
жеребкування щодо 
черговості друкування 
передвиборних програм 
кандидатів у депутати

Центральна 
виборча комісія

65 Проведення жеребкування щодо вклю-
чення кандидатур до складу дільничної 
виборчої комісії звичайної чи спеціаль-
ної виборчої дільниці 
(підпункт 18 пункту 3 розділу І Закону2,
частина п’ята статті 28 Закону1)

Не пізніш як на другий 
день після закінчення 
строку внесення подань 
щодо кандидатур до скла-
ду дільничних виборчих 
комісій

До 29 листо-
пада включно

Окружна 
виборча комісія

66 Утворення дільничних виборчих комі-
сій звичайних та спеціальних виборчих 
дільниць
(частина третя статті 107 Закону1)

Не пізніш як за 
п’ятнадцять днів до дня 
голосування

До 29 листо-
пада включно

Окружна 
виборча комісія

67 Внесення до Центральної виборчої ко-
місії подання щодо утворення спеціаль-
ної виборчої дільниці у винятковому 
випадку
(абзац другий частини восьмої статті 21 Закону1)

Не пізніш як за 
п’ятнадцять днів до дня 
голосування 

До 29 листо-
пада включно

Окружна 
виборча комісія

68 Скликання та проведення першого за-
сідання дільничної виборчої комісії 
(частина перша статті 32, частина четверта 
статті 33 Закону1)

Не пізніш як на третій 
день після дня прийнят-
тя рішення про утворен-
ня комісії

Голова дільничної 
виборчої комісії

69 Набуття повноважень дільничними ви-
борчими комісіями 
(частина перша статті 32 Закону1)

З моменту складення 
присяги не менш як дво-
ма третинами мінімаль-
ного складу дільничної 
виборчої комісії
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70 Опублікування рішення про утворення 
дільничних виборчих комісій звичайних 
та спеціальних виборчих дільниць у регіо-
нальних чи місцевих друкованих засобах 
масової інформації або, у разі неможли-
вості, оприлюднення в інший спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 28 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день після дня прийнят-
тя відповідного рішення

Окружна виборча 
комісія

71 Опублікування рішення про зміни у скла-
ді  дільничної виборчої комісії звичайної 
або спеціальної виборчої дільниці у регіо-
нальних чи місцевих друкованих засобах 
масової інформації або, у разі неможли-
вості, оприлюднення в інший спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 28 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день після дня прийнят-
тя відповідного рішення, 
однак не пізніше остан-
нього дня перед днем 
голосування

Окружна виборча 
комісія

72 Повідомлення відповідних суб’єктів по-
дання кандидатур до складу комісії про 
дострокове припинення повноважень 
усього складу, окремого члена комісії
(частина п’ята статті 37 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня з дня припинення 
повноважень

Виборча комісія, яка 
достроково припини-
ла повноваження

73 Затвердження нового складу комісії, пов-
новаження якої достроково припинено
(частина шоста статті 37 Закону1)

Не пізніш як на третій 
день з дня припинення 
повноважень комісії, але 
не пізніше останнього дня 
перед днем голосування

Відповідна виборча 
комісія вищого рівня

74 Передача інформаційних плакатів діль-
ничним виборчим комісіям 
(підпункт 19 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина четверта статті 69 Закону1)

Не пізніш як за 14 днів 
до дня виборів

До 30 листо-
пада 
включно

Окружна виборча 
комісія

75 Звернення партії про скасування рішен-
ня щодо реєстрації кандидата у депутати 
відповідно до рішення, прийнятого у 
порядку, передбаченому статутом партії
(пункт 2 частини четвертої статті 61 Закону1)

Не пізніш як за дванад-
цять днів до дня голо-
сування

До 2 грудня 
включно

Партія, кандидати 
у депутати від якої 
зареєстровані в одно-
мандатному окрузі

76 Звернення кандидата у депутати із пись-
мовою заявою про відмову балотуватися
(пункт 1 частини четвертої статті 61 Закону1) 

Не пізніш як за дванад-
цять днів до дня голо-
сування

До 2 грудня 
включно

Кандидат у депутати

77 Передача одного примірника попередньо-
го списку виборців на паперовому носії 
відповідній дільничній виборчій комісії 
(частина сьома статті 107 Закону1) 

Не пізніш як за одинад-
цять днів до дня голо-
сування

До 3 грудня 
включно

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців

78 Надання попереднього списку виборців 
для загального ознайомлення у примі-
щенні дільничної виборчої комісії 
(частина перша статті 40 Закону1) 

Наступного дня після 
отримання попереднього 
списку виборців

Відповідна дільнична 
виборча комісія

79 Подання відомостей для складання 
списків виборців на спеціальних вибор-
чих дільницях дільничним виборчим 
комісіям (крім дільниць у стаціонарних 
лікувальних закладах, установах вико-
нання покарань, слідчих ізоляторах) 
(підпункт 20 пункту 3 розділу І Закону2, 
частина четверта статті 43 Закону1)

Не пізніш як за десять 
днів до дня голосування

До 4 грудня 
включно

Керівник відповід-
ного закладу, устано-
ви, полярної станції 
України
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80 Надсилання або доставка в інший спосіб 
кожному виборцю іменного запрошення
(підпункт 21 пункту 3 розділу І Закону2,
частина друга статті 40, 
частина перша статті 84 Закону1)

Не пізніш як за десять 
днів до дня голосування

До 4 грудня 
включно

Дільнична виборча 
комісія звичайної ви-
борчої дільниці

81 Прийняття рішення про скасування 
реєстрації кандидата у депутати у разі 
звернення кандидата у депутати із 
письмовою заявою про відмову 
балотуватися або звернення партії про 
скасування рішення щодо реєстрації 
кандидата у депутати відповідно до 
рішення, прийнятого в порядку, перед-
баченому статутом партії
(абзац десятий частини четвертої статті 61 Закону1)

Не пізніш як за десять 
днів до дня голосування

До 4 грудня 
включно

Центральна виборча 
комісія

82 Доведення до відома партії, кандидата 
у депутати рішення про скасування ре-
єстрації кандидата у депутати або про 
оголошення попередження та надання 
представнику партії або кандидатові у 
депутати копії цього рішення 
(частина шоста  статті 61 Закону1)

Не пізніш як наступно-
го дня з дня прийняття 
рішення

Центральна виборча 
комісія

83 Утворення спеціальної виборчої дільни-
ці у винятковому випадку одночасно з 
утворенням дільничної виборчої комісії
(абзац перший частини восьмої статті 21, 
частини перша, третя статті 107 Закону1)

Не пізніш як за десять 
днів до дня голосування 

До 4 грудня 
включно

Центральна виборча 
комісія 

84 Скликання та проведення першого 
засідання дільничної виборчої комісії 
спеціальної виборчої дільниці, утворе-
ної у винятковому випадку 
(частина четверта статті 33 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня після дня утворення 
виборчої дільниці у ви-
нятковому випадку

Голова дільничної ви-
борчої комісії

85 Набуття повноважень дільничною вибор-
чою комісією спеціальної виборчої діль-
ниці, утвореної у винятковому випадку
(частина перша статті 32 Закону1)

З моменту складення 
присяги не менш як дво-
ма третинами  мінімаль-
ного складу дільничної 
виборчої комісії 

86 Оприлюднення у регіональних чи 
місцевих друкованих засобах масової 
інформації або, у разі неможливості, в 
інший спосіб рішення про утворення 
спеціальної виборчої дільниці у винят-
ковому випадку 
(частина третя статті 23 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день після дня прийнят-
тя рішення 

Центральна виборча 
комісія 

87 Опублікування рішення про утворення 
дільничної виборчої комісії спеціальної 
виборчої дільниці, утвореної у винятково-
му випадку, та про зміни в її складі у ре гіо-
нальних чи місцевих друкованих засобах 
масової інформації або, у разі неможли-
вості, оприлюднення в інший спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 28 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день після дня прийнят-
тя відповідного рішення, 
однак не пізніше остан-
нього дня перед днем 
голосування

Центральна виборча 
комісія
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88 Подання до органу ведення Державного 
реєстру виборців  відомостей, передба-
чених статтею 22 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців» 
(частина перша статті 41 Закону1)

Не пізніш як за десять 
днів до дня голосування

До 4 грудня 
включно

Керівники органів, 
закладів, установ, за-
значених у статті 22 
Закону України «Про 
Державний реєстр ви-
борців»

89 Подання відомостей для складання 
списків виборців на спеціальних вибор-
чих дільницях, утворених у стаціонар-
них лікувальних закладах дільничним 
виборчим комісіям
(частина четверта статті 43 Закону1)

Не пізніш як за дев’ять 
днів до дня голосування

До 5 грудня 
включно

Керівники стаціо-
нарних лікувальних 
закладів

90 Подання відомостей дільничній ви-
борчій комісії для складання списку 
виборців на спеціальній виборчій діль-
ниці, утвореній у винятковому випадку
(частина дев’ята статті 43 Закону1)

Не пізніш як за вісім 
днів до дня голосування

До 6 грудня 
включно

Керівник відповідного 
закладу, установи

91 Подання до Центральної виборчої 
комісії пропозицій щодо реєстрації 
офіційних спостерігачів від іноземних 
держав, міжнародних організацій 
(частина перша статті 79 Закону1)

Не пізніш як за сім днів 
до дня голосування

До 7 грудня 
включно

Іноземні держави, 
міжнародні організації 
безпосередньо або через 
Міністерство закордон-
них справ України

92 Складання списків виборців на спеці-
альних виборчих дільницях 
(частина восьма статті 107 Закону1)

Не пізніш як за сім днів 
до дня голосування

До 7 грудня 
включно

Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

93 Передача відомостей про виборців, 
включених до списку виборців на спеці-
альній виборчій дільниці, органу веден-
ня Державного реєстру виборців за своїм 
місцезнаходженням (для дільничної 
виборчої комісії спеціальної виборчої 
дільниці, утвореної на полярній станції 
України, – окружній виборчій комісії, 
яка негайно передає такі відомості орга-
ну ведення Державного реєстру вибор-
ців за своїм місцезнаходженням)
(частини шоста, дев’ята статті 43 Закону1)

Невідкладно після скла-
дання списку виборців

Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці 

94 Виготовлення у централізованому по-
рядку на підставі договору, укладеного 
між Центральною виборчою комісією 
і державними поліграфічними підпри-
ємствами, виборчих бюлетенів 
(частина перша статті 81 Закону1)

Не пізніш як за сім днів 
до дня голосування

До 7 грудня  
включно

Центральна виборча 
комісія

95 Приймання виборчих бюлетенів в упаков-
ці підприємства-виготовлювача від пред-
ставника Центральної виборчої комісії 
(частина перша статті 82 Закону1)

Не раніш як за сім днів 
до дня голосування

З 8 грудня  Окружна виборча 
комісія

96 Передача окружній виборчій комісії рі-
шення Центральної виборчої комісії про 
внесення змін до виборчого бюлетеня
(абзац другий частини сьомої  статті 81 Закону1)

Негайно Центральна виборча 
комісія
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97 Передача дільничним виборчим комісі-
ям штампа «Вибув» 
(абзац другий частини восьмої статті 81 Закону1)

Одночасно з передачею 
рішення Центральної 
виборчої комісії про вне-
сення змін до виборчого 
бюлетеня

Окружна виборча 
комісія

98 Прийняття рішення про реєстрацію 
або про відмову в реєстрації офіційних 
спостерігачів від іноземних держав, 
міжнародних організацій 
(частина друга статті 79 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

До 9 грудня  
включно

Центральна виборча 
комісія

99 Внесення до окружної виборчої комісії 
подання про реєстрацію офіційного 
спостерігача від кандидата у депутати, 
громадської організації
(частина сьома статті 78 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

До 9 грудня  
включно

Кандидат у депутати;
керівник відповідної 
громадської органі-
зації 

100 Реєстрація офіційних спостерігачів в 
одномандатному окрузі та видача їм 
посвідчення 
(частина восьма статті 78 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня після внесення по-
дання

Окружна виборча 
комісія

101 Подання до органу ведення Державного 
реєстру виборців за місцезнаходженням 
відповідної виборчої дільниці або за сво-
єю виборчою адресою заяви про тимча-
сову зміну місця голосування без зміни 
виборчої адреси відповідно до частини 
третьої статті 7 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців» 
(частина третя статті 41 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

До 9 грудня  
включно

Виборці, члени 
окружної та дільнич-
них виборчих комісій

102 Подання до дільничної виборчої 
комісії звичайної виборчої дільниці 
або безпосередньо до органу ведення 
Державного реєстру виборців заяви 
про уточнення попереднього списку 
виборців, у тому числі про включення 
або виключення зі списку себе осо-
бисто або інших осіб, а також щодо 
наявності або відсутності відміток про 
постійну нездатність виборця само-
стійно пересуватися 
(частина п’ята статті 40 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

До 9 грудня  
включно

Виборець

103 Розгляд заяви виборця про уточнення 
попереднього списку виборців, у тому 
числі про включення або виключення 
зі списку себе особисто або інших осіб, 
а також щодо наявності або відсутності 
відміток про постійну нездатність само-
стійно пересуватися 
(частина п’ята  статті 40 Закону1)

Протягом одного дня Дільнична виборча 
комісія звичайної ви-
борчої дільниці

104 Направлення до відповідного органу 
ведення Державного реєстру виборців 
рішення виборчої комісії разом із

Невідкладно після 
прийняття рішення

Дільнична виборча 
комісія звичайної ви-
борчої дільниці
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З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

заявою виборця про уточнення поперед -
нього списку виборців та доданими до 
неї документами (копіями документів) 
(частина шоста статті 40 Закону1)

105 Видача виборцю копії рішення про 
передачу його заяви про уточнення по-
переднього списку виборців до органу 
ведення Державного реєстру виборців 
(частина шоста статті 40 Закону1)

Не пізніше наступного 
дня після дня прийняття 
відповідного рішення

Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці

106 Подання рішення суду про внесення 
змін до попереднього списку вибор-
ців до відповідного органу ведення 
Державного реєстру виборців або до від-
повідної дільничної виборчої комісії для 
негайного направлення до такого органу 
(частина одинадцята статті 40 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

До 9 грудня  
включно

Виборець

107 Подання до відповідної дільничної ви-
борчої комісії рішення суду про внесення 
змін до попереднього списку виборців 
(частина одинадцята статті 40 Закону1)

Не пізніш як за п’ять 
днів до дня голосування

З 10 грудня  Виборець

108 Подання до дільничної виборчої комісії 
спеціальної виборчої дільниці заяви 
про уточнення списку виборців, у тому 
числі про включення або виключення 
зі списку себе особисто або інших осіб 
(частини десята – дванадцята статті 43 Закону1)

Не пізніш як за три дні 
до дня голосування

До 11 грудня  
включно

Виборець особисто

109 Розгляд заяви виборця до дільничної 
виборчої комісії спеціальної виборчої 
дільниці  про уточнення списку ви-
борців, у тому числі про включення або 
виключення зі списку себе особисто 
або інших осіб 
(частина дванадцята статті 43 Закону1)

Невідкладно Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

110 Видача виборцю копії рішення діль-
ничної виборчої комісії спеціальної 
виборчої дільниці про внесення змін 
до списку виборців або про відмову в 
задоволенні заяви 
(частина дванадцята статті 43 Закону1)

У день прийняття рішен-
ня 

Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

111 Надання дозволу на виготовлення 
виборчих бюлетенів безпосередньо 
дільничною виборчою комісією спеці-
альної виборчої дільниці, утвореної на 
полярній станції України, на підставі 
подання окружної виборчої комісії
(частина шоста статті 81 Закону1)

Не пізніш як за три дні 
до дня голосування

До 11 грудня 
включно

Центральна виборча 
комісія

112 Передача одного примірника уточнено-
го списку виборців на паперовому носії 
дільничній виборчій комісії звичайної 
та спеціальної виборчої дільниці, утво-
реної в установі виконання покарань,

Не пізніш як за два дні 
до дня голосування

До 12 грудня  
включно

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців
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З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

слідчому ізоляторі 
(частина шоста статті 41, 
частина третя статті 43 Закону1)

113 Повідомлення відповідної дільничної 
виборчої комісії про включення вибор-
ця до списку виборців на іншій вибор-
чій дільниці 
(частина п’ята статті 42 Закону1)

Невідкладно після вияв-
лення кратного включен-
ня виборця до уточнено-
го списку виборців 

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців

114 Передача виборчих бюлетенів дільнич-
ним виборчим комісіям 
(частина третя статті 82 Закону1)

Не раніш як за три дні до 
дня голосування, але не 
пізніш як за 24 години до 
дня голосування

З 12 до 
13 грудня  
включно

Окружна виборча 
комісія

115 Подання виборцем до дільничної ви-
борчої комісії поштою або через інших 
осіб власноручно написаної заяви з 
проханням забезпечити йому голо-
сування за місцем його перебування 
разом з довідкою медичної установи 
про стан здоров’я виборця 
(частина п’ята статті 86 Закону1)

Не пізніше 20 години 
останньої п’ятниці перед 
днем голосування

До 20 години 
13 грудня 

Виборець, який тим-
часово не здатний пе-
ресуватися самостійно

116 Оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії 
зведеної інформації про кількість ви-
борчих бюлетенів, виготовлених для 
голосування в одномандатному окрузі
(частина п’ята статті 81 Закону1)

Не пізніш як за один 
день до дня голосування

До 13 грудня  
включно

Центральна виборча 
комісія

117 Закінчення передвиборної агітації
(частина друга статті 70 Закону1)

О 24 годині останньої 
п’ятниці перед днем 
голосування

О 24 годині 
13 грудня 

Кандидати у депутати

118 Зняття передвиборних агітаційних 
матеріалів 
(частина двадцять третя статті 74 Закону1)

З 24 години останньої 
п’ятниці перед днем 
голосування

З 24 години 
13 грудня 

Відповідні служби 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування

119 Повідомлення виборцем відповідної 
дільничної виборчої комісії письмово 
або особисто про бажання проголосу-
вати у приміщенні для голосування
(пункт 1 частини третьої статті 86 Закону1)

До 12 години останньої 
суботи перед днем голо-
сування

До 12 години 
14 грудня 

Виборець, щодо якого 
у списку виборців за-
значена відмітка про 
постійну нездатність 
самостійно пересува-
тися

120 Припинення витрачання коштів з по-
точних рахунків виборчого фонду 
(частина дев’ята статті 48 Закону1)

О 18 годині останнього 
дня перед днем голосу-
вання

О 18 годині 
14 грудня

Розпорядники вибор-
чого фонду, установа 
банку

121 Виготовлення витягу зі списку вибор-
ців для організації голосування вибор-
ців, не здатних пересуватися самостій-
но, за їх місцем перебування 
(частина друга статті 86 Закону1)

В останній день перед 
днем голосування

14 грудня Дільнична виборча 
комісія
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№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

Проведення голосування – з 8 до 20 години 15 грудня 2013 року
(частина перша статті 85 Закону1)

122 Передача до Центральної виборчої комі-
сії через автоматизовану інформаційно-
аналітичну систему відомостей щодо 
одномандатного округу про кількість 
виборців, внесених до списків виборців 
на виборчих дільницях на момент по-
чатку голосування, та кількість виборців 
у витягах зі списків виборців для голо-
сування за місцем перебування
(частина десята статті 84 Закону1)

Не пізніше десятої годи-
ни дня голосування

Не пізніше 
10 години 
15 грудня 

Окружна 
виборча комісія

123 Оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії 
відомостей про кількість виборців, вне-
сених до списків виборців на виборчих 
дільницях на момент початку голосу-
вання, та кількість виборців у витягах 
зі списків виборців для голосування за 
місцем перебування
(частина десята статті 84 Закону1)

Невідкладно після 
отримання зазначених 
відомостей від окружної 
виборчої комісії

Центральна 
виборча комісія

124 Передача до окружної виборчої комісії 
попередніх відомостей про кількість 
виборців, внесених до списку вибор-
ців на виборчій дільниці на момент 
закінчення голосування, та кількість 
виборців, які отримали виборчі бюле-
тені на виборчій дільниці на момент 
закінчення голосування
(частини тринадцята – п’ятнадцята статті 85 
Закону1)

Невідкладно після закін-
чення голосування

Дільнична 
виборча комісія

125 Передача до Центральної вибор-
чої комісії через автоматизовану 
інформаційно-аналітичну систему 
попередніх відомостей про кількість 
виборців, внесених до списків вибор-
ців на виборчих дільницях на момент 
закінчення голосування, та кількість 
виборців, які отримали виборчі бюле-
тені на виборчих дільницях на момент 
закінчення голосування 
(частина шістнадцята статті 85, частина друга 
статті 94 Закону1)

Не пізніше 24 години 
дня голосування

Не пізніше 
24 години
15 грудня 

Окружна 
виборча комісія

126 Оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії 
відомостей, зазначених у частині три-
надцятій статті 85 Закону, щодо всіх 
виборчих дільниць 
(частина сімнадцята статті 85, 
частина друга статті 94 Закону1)

Невідкладно Центральна 
виборча комісія
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№
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Строк 
виконання 
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дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

127 Транспортування до окружної виборчої 
комісії протоколів дільничної виборчої 
комісії про підрахунок голосів виборців 
на виборчій дільниці та іншої виборчої 
документації
(частина дванадцята статті 91 Закону1) 

Невідкладно після закін-
чення засідання дільнич-
ної виборчої комісії

Голова, заступник 
голови дільничної 
виборчої комісії та два 
члени цієї виборчої 
комісії – представни-
ки двох кандидатів у 
депутати, які набрали 
найбільшу кількість 
голосів на виборчій 
дільниці

128 Транспортування до Центральної 
виборчої комісії протоколу окружної 
виборчої комісії про підсумки голосу-
вання в одномандатному окрузі 
(частина дев’ята статті 95, 
частина дев’ята статті 96  Закону1)

Невідкладно після закін-
чення засідання окруж-
ної виборчої комісії

Голова, заступник 
голови окружної ви-
борчої комісії та два 
члени цієї виборчої 
комісії – представ-
ники двох інших 
суб’єктів подання 

129 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду
(абзац другий частини шостої статті 49 Закону1)

Не пізніш як на десятий 
день після дня голосу-
вання

До 25 грудня  
включно

Розпорядник поточ-
ного рахунку вибор-
чого фонду кандидата 
у депутати 

130 Встановлення результатів виборів в 
одномандатному окрузі
(частина перша статті 99 Закону1)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день з дня 
голосування

До 30 грудня  
включно

Центральна 
виборча комісія

131 Офіційне оприлюднення результатів 
виборів у газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр»
(частина перша статті 100 Закону1)

Не пізніш як на п’ятий 
день з дня встановлення 
результатів виборів

Центральна 
виборча комісія

132 Передача до відповідного органу 
ведення Державного реєстру виборців 
відомостей про виборців, включених до 
уточненого списку виборців чи виклю-
чених з нього, а також про виборців, 
стосовно яких до уточненого списку 
виборців були внесені зміни
(частина дев’ята статті 88 Закону1)

Не пізніш як на третій 
день з дня оприлюднен-
ня результатів виборів

Дільнична 
виборча комісія

133 Перерахування до Державного бюдже-
ту України коштів виборчого фонду, не 
використаних кандидатом у депутати 
(частина тринадцята статті 50 Закону1)

У триденний строк з дня 
офіційного оприлюднен-
ня результатів виборів 
депутата в одномандат-
ному окрузі

Установа банку

134 Звернення до державного реєстратора 
з письмовим повідомленням про дату 
припинення повноважень окружної 
виборчої комісії
(частина шоста статті 38 Закону1)

Не пізніш як через п’ять 
днів з дня офіційного 
оприлюднення результа-
тів виборів 

Голова окружної 
виборчої комісії, в 
разі його відсутнос-
ті – заступник голови 
особисто

135 Припинення повноважень дільничної 
виборчої комісії  
(частина третя статті 32 Закону1)

Через п’ять днів після дня 
офіційного оприлюднен-
ня результатів виборів 
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136 Повернення на рахунок, вказаний у 
зая ві, поданій до Центральної ви-
борчої комісії обраним народним 
депутатом України, грошової застави, 
внесеної кандидатом у депутати, який 
балотувався в одномандатному окрузі 
в порядку самовисування, у разі, якщо 
за підсумками виборів кандидат визна-
ний обраним в одномандатному окрузі 
(частина шоста статті 56 Закону1)

У восьмиденний строк 
з дня офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

Центральна 
виборча комісія

137 Повернення на рахунок Центральної 
виборчої комісії невикористаних на 
підготовку і проведення виборів коштів 
Державного бюджету України
(частина восьма статті 46 Закону1)

Не пізніш як у десяти-
денний строк з дня офі-
ційного оприлюднення 
результатів виборів 

Окружна 
виборча комісія

138 Інформування Центральної виборчої 
комісії про повернення на її рахунок 
окружною виборчою комісією неви-
користаних на підготовку і проведення 
виборів коштів Державного бюджету 
України 
(частина восьма статті 46 Закону1)

У триденний строк від 
дня надходження неви-
користаних на підготов-
ку та проведення виборів 
коштів Державного 
бюджету України

Спеціально уповно-
важений центральний 
орган виконавчої 
влади з реалізації 
державної політики у 
сфері казначейського 
обслуговування бюд-
жетних коштів

139 Проведення перевірки діяльності 
окружних виборчих комісій та складан-
ня відповідних актів
(частина дев’ята статті 38 Закону1)

Не пізніше п’ятнадцяти 
днів з дня офіційного 
оприлюднення результа-
тів виборів

Фінансово-
контролюючі органи

140 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів 
Державного бюджету України на під-
готовку і проведення виборів 
(частина дев’ята статті 46 Закону1)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення результа-
тів виборів

Окружна 
виборча комісія

141 Припинення повноважень окружних 
виборчих комісій 
(частина третя статті 31 Закону1)

Через п’ятнадцять днів 
після дня офіційного 
оприлюднення результа-
тів виборів
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З офіційних джерел

№
з/п

Заходи, визначені Законом України 
«Про вибори народних депутатів України» 

(далі – Закон1) та Законом України 
«Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223» (далі – Закон2) 

Строк 
виконання 

заходу 

Календарна 
дата

Суб’єкти 
виконання 

заходу

Завершення виборчого процесу – через п’ятнадцять днів після 
дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів

(частина сьома статті 11 Закону1)

142 Подання до Центральної виборчої ко-
місії документа про звільнення з робо-
ти (посади), не сумісної з депутатським 
мандатом, та (або) копії зареєстрова-
ної заяви про припинення дії іншого 
представницького мандата, поданої до 
відповідної ради
(частина перша статті 101 Закону1)

Не пізніш як на двадця-
тий день з дня офіцій-
ного оприлюднення 
результатів виборів

Особа, 
обрана депутатом

143 Видача особі, зареєстрованій народним 
депутатом України, тимчасового по-
свідчення народного депутата України 
(частина шоста статті 101 Закону1)

Не пізніш як на сьомий 
день з дня реєстрації осо-
би народним депутатом 
України

Центральна 
виборча комісія

144 Видача народному депутату України по-
свідчення народного депутата України 
та відповідного нагрудного знака
(частина перша статті 102 Закону1)

Не пізніш як на сьомий 
день після складення 
народним депутатом 
України присяги

Центральна 
виборча комісія

145 Подання державному реєстратору за 
місцем розташування комісії заповне-
ної реєстраційної картки встановленого 
зразка, довідки архівної установи про 
прийняття документів, які відповідно 
до закону підлягають довгостроково-
му зберіганню, а також акта спільної 
перевірки фінансово-контролюючими 
органами для проведення припинення 
державної реєстрації окружної вибор-
чої комісії як юридичної особи
(частина дев’ята статті 38 Закону1)

Після закінчення про-
цедури припинення дер-
жавної реєстрації комісії, 
але не раніше тридцяти 
днів з дня офіційного 
оприлюднення результа-
тів виборів

Голова комісії, в разі 
його відсутності – 
заступник голови 
особисто
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Японія. 21 липня в Японії проходили вибори у верх-
ню палату парламенту країни. Впевнену перемогу здо-
була правляча коаліція з Ліберально-демократичної 
партії Японії та Нової Комейто.

 За даними ЦВК Японії, Ліберально-демократична 
партія отримала 65 місць, а Нова Комейто – 11 місць.

 Усього верхня палата японського парламенту 
(Палата радників) складається з 242 місць. За місцевим 
законодавством, термін повноважень депутатів стано-
вить шість років з умовою, що половина переобирається 
кожні три роки. Зі 121 депутата 73 обираються від окру-
гів у 47 префектурах країни, а інші 48 – від загальнона-
ціональних округів за пропорційною системою.

Кувейт. 27 липня відбулися дострокові вибори до 
парламенту Кувейту. Піддані Кувейту обирали депу-
татів парламенту вдруге за останні вісім місяців, тому 
що попередній склад Національних зборів був роз-
пущений за рішенням Конституційного суду. Згідно з 
Конституцією вибори мають бути проведені протягом 
60 днів після розпуску. Спочатку вони були заплановані 
на 25 липня, але пізніше були перенесені на 27 липня у 
зв’язку із затримками в процесі реєстрації кандидатів. 

На виборах до парламенту найбільшого успіху домог-
лися ліберали і кандидати від малих племен, обійшовши 
представників шиїтської меншини і радикалів-сунітів. 
Шиїти втратили майже половину парламентських місць. 
Цього разу народне волевиявлення було більш числен-
ним, ніж у грудні 2012 року. Політичні партії в Кувейті 
заборонені, і бажаючим потрапити до парламенту необ-
хідно виставляти свої кандидатури індивідуально. 

Ключові посади в країні утримують члени правлячої 
сім’ї Сабах, зокрема родич еміра очолює і уряд Кувейту. 

Камбоджа. 27 серпня відбулися парламентські ви-
бори у Камбоджі. 

До нижньої палати потрапила Народна партія 
Камбоджі, партія Фунсінпек та партія Сама Рейнсі. 
Активність на виборах становила 81% електорату. 

Народна партія Камбоджі діючого прем’єр-міністра 
Хун Сена зайняла перше місце в перегонах за депутат-
ськими місцями до Національної Асамблеї Камбоджі 
третього скликання. За неї проголосувало понад 2,4 
мільйона виборців, що становить 47,35% голосів. Друге 
місце дісталося опозиційній партії імені її лідера Сама 
Рейнсі – 21,87%. Партія Фунсінпек, очолювана прин-
цом Ранарітом, одержала підтримку 20,75%. Решта го-
лосів розділили 20 інших партій, які, однак, не набрали 
достатньої кількості голосів, щоб отримати мандати. 

Міжнародні спостерігачі, які вели моніторинг на 

дільницях, стверджують, що вибори пройшли в основ-
ному без порушень і підтасовок.

Малі. Президентські вибори у Малі пройшли в два 
тури. Перший відбувся 28 липня. До них було допуще-
но 27 кандидатів, взяло участь близько 49% виборців. 
Другий тур відбувся 11 серпня, і вже ввечері наступного 
дня Сумайла Сіссе визнав поразку і привітав з перемо-
гою свого суперника Ібрагіма Бубакар Кейта.

Президентом західноафриканської держави Малі 
офіційно оголошений колишній глава уряду країни 
Ібрагім Бубакар Кейта, який набрав 77,61% голосів ви-
борців.

Як заявив новообраний президент, його першочерго-
вим завданням буде встановлення миру з повстанцями-
туарегами, які після військового перевороту у 2012 році 
разом із ісламістськими угрупованнями захопили пів-
нічні території Малі та оголосили встановлення там 
Незалежної держави Азавад. Новий президент також 
пообіцяв боротися з корупцією та відновити економіку 
Малі.

Ці президентські вибори вважаються поверненням 
Малі до демократичної форми правління після військо-
вого перевороту 2012 року.

Нагадаємо, у січні 2013 року в Малі відбулася між-
народна воєнна інтервенція після захоплення північної 
частини Малі повстанцями-туарегами, пов’язаними з іс-
ламістським угрупованням «Ансар ад-Дін» та північно-
африканською гілкою терористичного угруповання 
«Аль-Каїда».

Кіпр. 29 липня пройшли парламентські вибори в 
Турецькій Республіці Північного Кіпру.

На виборах до парламенту турецького Кіпру перемог-
ла опозиція Лефкоша. 

Перемогу здобула опозиційна партія лівого спряму-
вання. «Турецька республіканська партія – об’єднані 
сили» набрала 38,37% голосів виборців, отримавши 21 
місце в парламенті. За нею слідує колишня правляча 
Партія національної єдності з 27,30% голосів. Замикає 
трійку лідерів «Демократична партія – національні 
сили» з 23,11% голосів.

П’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходжен-
ня до парламенту, вдалося подолати Партії соціальної 
демократії – у неї 7,43%. Партія єдиного Кіпру, яка на-
брала лише 3,21%, до законодавчого органу не пройшла.

За даними Виборчкому, явка на виборах була най-
нижчою за всю історію Північного Кіпру – 70%.

Позачергові вибори проводилися через те, що 5 черв-
ня парламент висловив недовіру уряду Ірсена Кучука 

Хронологія виборів

Вибори за кордоном
(липень–жовтень 2013 року)
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після розколу в правлячій Партії національної єдності.
Після 1974 року острів Кіпр виявився фактично роз-

ділений на три частини: 60% території контролюється 
владою Республіки Кіпр, 38% – Республікою Північного 
Кіпру, яку визнає тільки Туреччина і частково Абхазія, 
2% – британськими збройними силами.

Пакистан. 30 липня пройшли вибори президен-
та Пакистану. У ході голосування 12-м президентом 
Пакистану обрано Мамнуна Хуссейна, кандидата від 
Пакистанської мусульманської ліги.

За 73-річного Хуссейна проголосували 277 депута-
тів Національної асамблеї (нижня палата), 64 депутати 
асамблеї провінції Сінд, 41 депутат асамблеї Хайбер-
Пахтунхва і 55 від Белуджістана.

Президента за конституцією обирають 706 парламен-
таріїв – 104 члени сенату (верхня палата парламенту), 
342 депутати Національної асамблеї (нижня палата), 
260 депутатів чотирьох провінційних асамблей країни.

Суперником Хуссейна на виборах був колишній 
суддя Вахіуддін Ахмед, висунутий опозиційною пар-
тією «Пакистан Техрік-е-Інсаф». Мамнун Хуссейн на-
родився 2 березня 1940 року на території сучасної Індії. 
Пакистан – парламентська республіка, президент у ній 
виконує представницькі функції. Основна влада зосе-
реджена в руках прем’єра.

Зімбабве. 31 липня в країні пройшли президентські 
вибори. Перемогу отримав чинний президент Роберт 
Мугабе. 

Нагадаємо, що 89-річний Роберт Мугабе, котрий 
править у Зімбабве з 1980 року, за офіційними даними, 
отримав 61% голосів, проти – 34%, і був оголошений 
президентом всьоме поспіль. Його партія ЗАНУ-ПФ у 
результаті підрахунку голосів отримує 158 з 210 місць у 
парламенті країни – це конституційна більшість. 

Проведення виборів глави держави стало можливим 
після того, як у березні мешканці Зімбабве схвалили 
нову конституцію, яка обмежує президентське правлін-
ня для однієї особи двома п’ятирічними термінами. 

Проте це положення не має зворотної сили, тобто 
Мугабе, який почав правити країною ще в 1980 році, 
тео ретично може залишатися главою держави ще десять 
років. 

Австралія. 7 вересня в Австралії відбулися парла-
ментські вибори. Перемогу здобула опозиційна коалі-
ція, очолювана Тоні Еббот, яка випередила правлячу 
лейбористську Партію праці. 

У свою чергу, лейборист Роберт Хоук, який займав 
пост прем’єр-міністра Австралії з 1983 по 1991 рік, за-
явив, що результат можна охарактеризувати скоріше 
як поразку правлячої партії, ніж як перемогу опози-
ції. З ним згідні і більшість експертів, які відзначають, 
що прихід до влади консерваторів був обумовлений не 

стільки їх власними досягненнями, скільки невдалою 
політикою лейбористів. Правлячу партію звинувачува-
ли, зокрема, в нездатності отримати максимальний при-
буток з розквітлої під час її правління видобувної галузі. 
При цьому наголошувалося, що в державі не було проб-
лем з ринком збуту, оскільки її природні ресурси корис-
туються стабільним попитом з боку Китаю. Зокрема, 
уряд критикували за введення непопулярного податку 
на шкідливі викиди в атмосферу.

Зі свого боку, консерватори обіцяли скасувати введе-
ний лейбористами податок і забезпечити стабільне зрос-
тання обсягів економіки. Крім того, опозиція має намір 
значно жорсткіше боротися з припливом у країну бі-
женців і нелегальних мігрантів, велика кількість яких не 
подобається значній частині суспільства. Представники 
лейбористської партії керували Австралією останні 
шість років. Сам Радд очолював уряд з 2007 по 2010 рік, 
однак потім на посту прем’єр-міністра і голови Лей бо-
ристської партії його змінила Джулія Гіллард, яка стала 
першою в історії країни жінкою-прем’єром. Проте вліт-
ку 2013 року, вже в ході передвиборної кампанії, стрім-
ко упав рейтинг партії, і вона залишила обидва пости, 
а лідером лейбористів знову став Радд. Сама Гіллард 
після цього оголосила про завершення своєї політичної 
кар’єри.

Крім основних політичних сил в особі лейбористів і 
консервативної опозиції, у виборах брали участь майже 
дві тисячі партій, що стало для країни новим рекордом. 

Мальдіви. 7 вересня пройшли президентські вибори 
на Мальдівах. Колишній президент Мальдівів переміг 
на виборах, але піде на другий тур.

Екс-президент Мальдівів Мохаммед Нашид, який 
подав у відставку через масові демонстрації в лютому 
2012 року, виграв дострокові президентські вибори, але 
не набрав необхідні 50%.

Нашид отримав тільки 45% голосів виборців, і тепер 
йому доведеться йти на другий тур виборів. Його супер-
ником стане Абдулла Ямін, який набрав 25,35% голосів.

Півтора відсотка йому поступився бізнесмен Гасимо 
Ібрагім, який очолює Республіканську партію. Чинний 
президент і глава уряду Мохаммед Вахід Хасан Маник 
виявився явним аутсайдером і набрав усього 5,3% голо-
сів. Другий тур виборів призначили на 28 вересня. 

Верховний суд Мальдівів 27 вересня розпорядився, 
щоб військові і поліція вжили заходів для забезпечен-
ня прийнятого раніше судом рішення про відстрочення 
проведення другого туру президентських виборів. 

Оскільки кандидати, які зазнали поразки в першо-
му турі через фальсифікації в ході голосування, зажа-
дали скасування результатів виборів, Верховний суд 
Мальдівів ввечері 23 вересня оголосив про відстрочку 
призначеного раніше на 28 вересня другого туру прези-
дентських виборів, щоб розглянути відповідну справу. 
Однак Виборчком висловив недовіру до повноважень 
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Верховного суду і 26 вересня оголосив про проведення 
другого туру в призначений термін. Останнє рішення 
Верховного суду призвело до того, що робота з підго-
товки проведення другого туру була вимушено припи-
нена.

ООН, Британська співдружність націй та Індія за-
жадали від Мальдівів провести вибори в строк для 
підтримки стабільності в країні. Чинний президент 
Мохаммед Вахід заявив, що Мальдіви є демократич-
ною країною, і інші країни не повинні втручатися в її 
внутрішні справи.

Але 19 жовтня поліція Мальдівів завадила провести 
повторні президентські вибори.  

Про дату проведення нових виборів поки нічого не-
відомо. Раніше Верховний суд Мальдівів визнав сфаль-
сифікованими підсумки першого туру виборів, що від-
булися на початку вересня. 

Норвегія. 9 вересня у Норвегії відбулися парламент-
ські вибори. Виграли представники опозиції. Опози-
ційна правоцентристська коаліція отримує 96 місць у 
парламенті, при тому, що для формування більшості не-
обхідно 85 мандатів. У прихильників чинного прем’єра 
Єнса Столтенберга, за попередніми даними, 72 місця. 
Новим прем’єр-міністром Норвегії стала лідер консер-
ваторів Ерна Сульберг. 

Консерватори обіцяли норвежцям скорочення 
податків і поліпшення якості медобслуговування. 
52-річна Сульберг, колишня дівчинка-скаут, яка подо-
лала дислексію, за час перебування в політиці завоювала 
прізвисько «Залізна Ерна». Вона буде другою жінкою-
прем’єром в історії Норвегії і першим главою кабінету 
від Консервативної партії з 1990 року. 

Нагадаємо, європейська економічна криза практич-
но не зачепила Норвегію. Однак норвежці звинувачу-
ють уряд Столтенберга, який пропрацював на посаді 
прем’єр-міністра вісім років, в уповільненні зростання 
економіки і скороченні конкуренції. Виборці також до-
рікають уряду в тому, що він втратив можливість ско-
ристатися нагодою економічного підйому.

Гонконг (Сянган). 15 вересня відбулися вибори де-
путатів Законодавчої ради в Макао (Аомень) — спеці-
альному адміністративному районі Китаю, наділеному 
високим ступенем автономії. За даними Виборчкому, 
явка перевищила 40%. 

Нинішні вибори стали четвертими з моменту по-
вернення колишнього португальського анклаву під ки-
тайською юрисдикцією в 1999 році за формулою «одна 
країна — дві системи». 

Цього року число членів Законодавчої ради буде 
збільшено з 29 до 33 осіб. Зважаючи на особливості міс-
цевої виборчої системи, 12 депутатських місць визна-
чаться шляхом непрямого голосування у функціональ-
них виборчих округах.

Ще сім членів парламенту призначаються головою ад-
міністрації Макао – Фернандо Чуй Сай Оном. Основна 
ж боротьба розгорнулася за решту 14 місць від територі-
альних виборчих округів, на які претендували 145 канди-
датів від 20 різних партій. При цьому, за оцінками спо-
стерігачів, продемократичні активісти з табору опозиції 
можуть розраховувати всього лише на 4–5 мандатів. 

У Макао, розташованому недалеко від Гонконгу, за-
реєстровано 276 тис. виборців — трохи менше половини 
чисельності місцевого населення. У місті діяла 31 ви-
борча дільниця. 

Чимало кандидатів традиційно представляють інте-
ре си гральної індустрії, з якою пов’язують процвітання 
цієї крихітної території площею в 30 кв. км. Незважаючи 
на такі скромні розміри, Макао є найбільшим у світі 
цент ром грального бізнесу, оборот якого зараз у кілька 
разів більше, ніж у американському Лас-Вегасі. 

Руанда. 18 вересня партія президента Руанди Поля 
Кагаме впевнено перемогла на виборах, зберігши пере-
важну більшість у парламенті. 

Руандійський патріотичний фронт (РПФ) набрав 
76 % голосів. До парламенту пройшли також дві незалеж-
ні, але союзницькі з РПФ партії: Соціал-демократична і 
Ліберальна. Вони отримали відповідно 13 % і 9,3 %. Інші 
партії не змогли набрати більше одного відсотка. 

Кагаме править Руандою з 1994 року, з того часу, ко ли 
був зупинений конфлікт між народностями туту і хутсі, 
в якому загинуло близько мільйона осіб. Світовий банк 
включив Руанду до трійки країн південніше Сахари, де 
забезпечений найсприятливіший бізнес-клімат. За цим 
показником вона займає 58 місце в світі зі 185 країн. 
Рівень корупції вважається найнижчим у Африці. 

Напередодні виборів Кагаме оголосив новий п’яти-
річний план розвитку, який передбачає щорічне зрос-
тання ВВП на 11%. 

Свазіленд. 20 вересня у найбіднішій африканській 
державі на півдні Африки – Свазіленді, завершилися 
парламентські вибори. Незвичність цього процесу по-
лягає в тому, що вони проходили за відсутності політич-
них партій. 

Свазіленд є останньою країною з абсолютною монар-
хією в Африці й однією з останніх у світі. 35 років тут за-
боронена діяльність усіх політичних партій, а опозиція 
як така існує лише під виглядом профспілок та інших 
організацій. 

Із 1,1 мільйона жителів Свазіленда правом голосу во-
лодіють близько 400 тисяч людей. 

У руках короля зосереджена законодавча і вико-
навча влада. Він володіє правом призначати прем’єр-
міністра і кілька своїх представників у кожній з палат 
парламенту. 

Найвищим законодавчим органом країни є двопа-
латний парламент, який складається з Національних 
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Зборів (65 місць) і Сенату (30 місць). Термін діяльності 
парламенту — 5 років. 

Вибори до Національних зборів — дворівневі (у дру-
гому турі 55 депутатів обираються виборцями і 10 при-
значаються королем). 10 сенаторів призначаються На-
ціональними Зборами, 20 — королем. 

Швейцарія. 22 вересня у Швейцарії 73% виборців 
висловилися проти скасування обов’язкової військової 
служби під час референдуму 22 вересня. 

З ініціативою проведення референдуму виступили 
ліві партії та пацифістські організації. 

Під час проведення аналогічних референдумів у 1989 
та 2001 роках мешканці Швейцарії також відкинули цю 
ініціативу. 

Як відомо, Швейцарія разом із Данією, Грецією, 
Норвегією, Фінляндією і Австрією — одна з небагатьох 
європейських країн, де зберігається загальна військова 
повинність. Усі чоловіки, які досягли 19 років і визна-
ні придатними за станом здоров’я, зобов’язані пройти 
службу в Швейцарських збройних силах, термін служби 
в яких зазвичай становить 260 днів. 

Військовий обов’язок у Швейцарії традиційно вва-
жають елементом виховання. Жінки також можуть доб-
ровільно служити у збройних силах країни. 

Швейцарська армія за своїм потенціалом дорівнює 
арміям Австрії, Бельгії, Норвегії, Фінляндії та Швеції 
разом узятих. Частка оборонного бюджету Швейцарії 
становить 6%. Армія нині нараховує 150 тисяч вояків. 

У січні поточного року аналогічний референдум 
пройшов у Австрії: 60% населення схвалили збереження 
військового обов’язку. 

Німеччина. 22 вересня очолюваний канцлером 
Ангелою Меркель консервативний блок ХДС/ХСС 
здо був впевнену перемогу на виборах до Бундестагу 
Німеччини. 

Коаліція Християнсько-демократичного союзу і 
Хрис тиянсько-соціального союзу набрала 41,5% голосів, 
показавши найкращий результат з моменту об’єднання 
Західної і Східної Німеччини. 

Втім, блоку Меркель бракує набраних голосів для 
того, щоб сформувати абсолютну більшість у парламен-
ті, не вдаючись до допомоги інших політичних сил. 

Друге місце посіла лівоцентристська Соціал-демо-
кратична партія Німеччини (СДПН), яка одержала 
підтримку 25,7% виборців. До парламенту також про-
ходять Ліві і Зелені, які отримали 8,6% і 8,4% голосів 
відповідно. 

Уперше більш ніж за 50 років без парламентських 
крісел залишилася Вільна демократична партія, яку під-
тримали лише 4,8 відсотка виборців за необхідних п’яти. 

Своїх кандидатів на виборах до парламенту Німеч-
чини висували 34 політичні партії Німеччини. Всього в 
Бундестазі 622 місця. 

Австрія. 29 вересня на проведених парламентських 
виборах у Австрії офіційні дані підрахунку 100% бюле-
тенів підтвердили прогнози: правляча центристська коа-
ліція Соціал-демократичної та Народної партій втрати-
ла голоси, але втримала більшість у парламенті. 

Соціал-демократична і Народна партії отримали 27,1 
і 23,8% голосів відповідно, що дасть їм змогу зайняти 
99 місць із 183. 

Націоналістична Партія свободи, яка набрала 21,4% 
голосів, отримає 42 мандати. Вперше до парламенту 
пройшла нещодавно створена ліберальна Нова Австрія, 
яка подолала 4%-й бар’єр і забере дев’ять місць.

Явка на виборах становила близько 66%. Усього 
в голосуванні взяли участь майже 6 мільйонів гро-
мадян Австрії. Соціал-демократи лідирують у Відні, 
Верхній Австрії, Карінтії і Бургенланді. «Народники» 
перемог ли в Нижній Австрії, Зальцбурзі, Тиролі і 
Форарльбезі. У Штирії на перше місце вийшла Партія 
свободи. Австрійські виборці обрали 183 депутати 
нижньої палати парламенту країни — Національної 
ради.

Камерун. 30 вересня тут завершилися парламент-
ські і місцеві вибори. Понад 5 млн зареєстрованих ви-
борців обирали 180 членів нижньої палати парламенту 
і 10 тис. представників муніципальних зборів. Голова 
виборчої комісії Самуель Фонкен Азу заявив, що голо-
сування пройшло спокійно, а явка виборців була просто 
«вражаючою». Впевнену перемогу отримала правляча 
партія чинного президента Поля Бійя.

Демократичне об’єднання камерунського народу 
править західноафриканською країною з 1961 року і за-
раз займає в нижній палаті парламенту 153 місця. Пар-
тія також контролює 300 муніципальних зборів з 360. 
80-річний П. Бійя керує країною з 1982 року.

Гвінея. 4 жовтня опозиція Гвінеї зажадала анулювати 
результати парламентських виборів у зв’язку із заявами 
очевидців про порушення в ході виборчого процесу. 

«Опозиція вимагає ануляції підсумків цих вибо-
рів через те, що були помічені численні фальсифіка-
ції», – заявив представник опозиції Абубакар Сілла. 
Повідомляється, що опозиція погрожує закликати до 
протестів. 

Парламентські вибори пройшли в Гвінеї 28 вересня, 
вперше за більш ніж десятирічний період, який був озна-
менований політичною нестабільністю в цьому західно-
африканському  регіоні. Близько 8 мільйонів виборців 
обирали кандидатів, які претендують на 114 місць у од-
нопалатній національній асамблеї, робота якої замінить 
діючий в країні тимчасовий парламент.

Згідно з озвученими результатами, партія Об’єднання 
гвінейського народу ( MMORPG ) на чолі з президен-
том Альфою Конде зайняла лідируючі позиції в деяких 
регіонах.
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Передвиборна кампанія і підготовка до виборів про-
йшла в Гвінеї з запізненням і була затьмарена завору-
шеннями і жертвами.

Ірландія. 4 жовтня в країні пройшов референдум. 
Парламент Ірландії залишився двопалатним,  таке рі-
шення прийняли громадяни країни. За збереження се-
нату – верхньої палати парламенту – висловилися 51,7% 
учасників голосування , за його скасування – 48,3%. 

Результат референдуму виявився несподіваним. 
Біль шість опитувань громадської думки пророкувало 
перемогу прихильникам урядової коаліції, які нама-
галися скасувати неефективну, на їх думку, надбудову 
парламенту і заощадити на цьому 20 мільйонів євро.

Ефіопія. 7 жовтня відбулися вибори президента 
краї ни. За їх результатами новим керівником став му-
лат Тешоме. Його кандидатуру висувала правляча пар-
тія країни. 

Тешоме обрали в ході спільної сесії Федеральних 
зборів Ефіопії, в якій  взяли участь члени Ради народних 
представників і Ради Федерації. Політик змінив на цій 
посаді Гірма Уолда Джорджіса, який керував державою 
протягом останніх 12 років. 

До президентства Тешоме в різний час обіймав посаду 
посла Ефіопії в Туреччині, Японії, Австралії та Китаї.

Азербайджан. 9 жовтня пройшли вибори в Азер-
байджані. Спочатку днем виборів було оголошено 
16 жовтня, оскільки відповідно до статті 178.1 Вибор-
чого кодексу Азербайджанської Республіки днем вибо-
рів вважається середа третього тижня жовтня. Але через 
те, що цей день у 2013 році припадає на свято Курбан – 
байрам, голова Центральної виборчої комісії Мазахир 
Панахов виступив з пропозицією провести президент-
ські вибори 9 жовтня. 

Баку є ілюстрацією благополуччя Азербайджану. 
Плодами високих цін на нафту користується Ільхам 
Алієв – президент Азербайджану з 2003 року,  успадку-
вавши цю посаду від батька Гейдара Алієва, який правив 
країною 23 роки. У 2008 році Ільхам Алієв був переобра-
ний на другий термін, а роком пізніше через референдум 
скасував обмеження президентського терміну двома 
мандатами.

Сенсації не сталося – за чинного главу Азербайджану 
Ільхама Алієва на виборах проголосувало 85% вибор-
ців. Він балотувався на третій термін поспіль. Єдиний 
кандидат від опозиції Джаміль Гасанди набрав 8,2%. Всі 
інші – менше 2%.

Чехія. 26 жовтня на дострокових парламентських 
виборах здобула перемогу Чеська соціал-демократична 
партія (ЧСДП). Очолювана колишнім міністром фі-
нансів Богуславом Соботкою, ЧСДП заручилася під-

тримкою 20,5% виборців. Несподіваним виявився 
результат політичного протестного руху ANO, створе-
ного в 2011 році мільярдером і медіамагнатом Андрієм 
Бабишем. ANO побудувала компанію на популістських 
гаслах і зай няла друге місце (18,7%). Третьою силою в 
парла менті стане Комуністична партія Чехії і Моравії 
(КПЧМ). Комуністів підтримали 15% виборців.

Поразки зазнали ліберально-консервативні партії, 
які входили до урядової коаліції. Громадянська демокра-
тична партія (ГДП) колишнього прем’єр-міністра Петра 
Нечаса отримала трохи більше 7% голосів. Її партнер – 
партія «Традиції, відповідальність і процвітання 09» 
(ТОП-09) – отримає близько 10% місць у новому пар-
ламенті.

Явка на виборах становила 59%, що на 4% менше, 
ніж на виборах 2010 року.

Аргентина. 27 жовтня відбулися парламентські вибо-
ри в Аргентині. Партія президента Аргентини Крістіни 
Кіршнер зазнала відчутної поразки на проміжних вибо-
рах до парламенту країни. Керівна сила зберегла біль-
шість в обох палатах Конгресу, однак втратила владу у 
найбільших містах. Зокрема, у провінції Буенос-Айрес, 
де зосереджено майже 40% виборців, перемогу святкує 
опозиційний «Фронт відновлення» на чолі з Серхіо 
Масса – колишнім очільником адміністрації Кіршнер, 
який має всі шанси стати кандидатом у президенти у 
2015 році. 

Саме в перспективі президентських виборів 2015 року 
розглядають проміжні вибори до парламенту. З огляду на 
те, що керівна партія «Фронт за перемогу» не змогла здо-
бути дві третини місць, їй не вдасться провести консти-
туційну реформу, яка б дозволяла Крістіні Фернандес де 
Кіршнер залишитися у владному кріслі на третій термін. 
Відтак, її повноваження закінчаться за два роки. 

Грузія. 27 жовтня в Грузії пройшли президент-
ські вибори. У першому турі фактично переміг канди-
дат від правлячої коаліції «Грузинська мрія» Георгій 
Маргвелашвілі. 

Згідно з Виборчим кодексом країни переможцем на 
виборах у першому турі стає той кандидат, який набе-
ре 50% плюс один голос від кількості тих, хто прийшов 
голосувати. За Маргвелашвілі проголосували 829 454 
особи (62,09%), тобто більше половини від загальної 
кількості виборців. Загальна кількість виборців у Грузії 
становить 3 млн 537 тис. 719 осіб, явка становила 1 млн 
648 тис. 662 особи (46,6%). Всього було відкрито 3 741 
дільницю.

Давид Бакрадзе від «Єдиного національного руху» 
набрав 21,09%, Ніно Бурджанадзе від партії «Демо кра-
тич ний рух – Єдина Грузія» – 10,06%.

На пост претендувало 23 кандидати – рекордне чис-
ло за всю історію. 

Хронологія виборів
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 За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення 

реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України,

а також з нагоди Дня Конституції України

н а г о р о д ж е н о :

Почесною грамотою Верховної Ради України
ВИШНЕВСЬКУ Ольгу Семенівну – завідуючу відділом управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Комісії;
РАХНЯНСЬКУ Любов Василівну — головного консультанта управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії.

Грамотою Верховної Ради України
МИХАЙЛЕНКО Валентину Іванівну – завідуючу відділом управління інформатизації 
  Секретаріату Комісії;
ЧЕРНІКОВУ Ольгу Олександрівну – головного консультанта управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії.

Цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України
МИРУТЕНКА Віктора Федоровича – завідуючого відділом Служби розпорядника Державного 
  реєстру виборців;
СТЕГНІЙ Аллу Василівну – завідуючу сектором управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії;
ЩЕРБАТЮК Надію Петрівну – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
БРАЗИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича – головного консультанта Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців.

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
АНДРІЄНКА Володимира Андрійовича – завідуючого відділом міжнародного співробітництва 
  Секретаріату Комісії; 
САВ’ЯК Тетяну Михайлівну – заступника начальника юридичного управління 
  Секретаріату Комісії;
ТАРАСОВУ Наталію Пилипівну – завідуючу відділом управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Комісії;
ОВЧИНСЬКОГО Дмитра Миколайовича – завідуючого відділом Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців.

Оголошено Подяку Прем’єр-міністра України
БАРТКУ Юрію Юрійовичу – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Комісії;
БУЗНИЦЬКІЙ Наталії Ігорівні – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
КАРМАНЮКУ Андрію Федоровичу – головного консультанта управління документального 
   забезпечення Секретаріату Комісії;
РУЖЕЦЬКОМУ Сергію Васильовичу – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
МЕЛКУМЯНУ Максиму Вальтеровичу – завідуючий відділом Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
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За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення 

реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, 

а також з нагоди 22-ї річниці проголошення незалежності України

н а г о р о д ж е н о :

Почесною грамотою Верховної Ради України
КРИВОШЕЮ Галину Василівну – начальника управління документального забезпечення 
  Секретаріату Комісії.

Грамотою Верховної Ради України
ГОВОРАДЛО Олену Василівну – головного консультанта управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії;
КЛЕБАНА Олександра Степановича – завідуючого сектором управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Комісії;
КРАВЧЕНКО Наталію Євгеніївну – головного консультанта управління правового забезпечення 
  Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
ОЛЬХОВСЬКУ Світлану Володимирівну – головного консультанта управління інформатизації 
  Секретаріату Комісії.

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
БІРЮШОВУ Анастасію Володимирівну – головного консультанта управління інформатизації 
  Секретаріату Комісії; 
КІРЄЄВУ Світлану Анатоліївну – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
КОЗІЧЕВА Ігоря Володимировича – головного консультанта управління захисту інформації та 
  адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ТІЩЕНКА Якова Васильовича – старшого інспектора відділу транспортного забезпечення 
  Секретаріату Комісії.

КАШПУРЕНКО Галині Сергіївні – головному консультанту Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ХАЛІПОВУ Павлу Юрійовичу – головному консультанту Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців.


